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Инвеститори долазе у општине са изграђеном добром 
пословном климом, која погодује предузетницима



Бесплатна публикација о запошљавању

Број 465 • 16. мај 2012. године

Сертификација општина са позитивним
пословним окружењем
Добре препоруке 3

Европске интеграције из перспективе Београђана
Спремни да мењају навике 4

Економски меморандум за Србију
Пут ка напретку 5

Међународни пољопривредни  
сајам у Новом Саду
Инвестиције у будућност 6

Пут до успеха
Спремни за унапређење 8

Јавни конкурси 9
Послови-огласи 20
Администрација и управа 21
Трговина и услуге 23
Грађевинарство и индустрија 25
Медицина и пољопривреда 26
Наука и образовање 30

 
Питајте НСЗ
Потражња за агрономима 57

 
Делегација ЕУ позвала организације  
цивилног друштва да конкуришу за  
финансирање активности
Јачање цивилног сектора 58

 
9. мај - Дан Европе
Солидарност међу  
народима и генерацијама 59

Јавни рад на Ади Хуји и Парадајз острву
Економски одржив пројекат 60

Сајам образовања у Зрењанину
Школа се воли 61

Ускоро соларни парк у Србији
Земља сунца 62

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

Највећи сајамски догађај у Србији и један од пет најугледнијих 
пољопривредних сајмова у Европи, 79. међународни пољопривред-
ни сајам, одржава се од 12. до 18. маја, на Новосадском сајму. Око 
1.500 излагача представља производе и услуге из 58 земаља, а 
земља партнер овогодишњег Пољопривредног сајма је Аустрија. То 
је сада једно од кључних места за агробизнис у овом делу Европе, 
о чему сведочи и чињеница да су међу излагачима и компаније са 
других континената, из Канаде, САД, Бразила, Индије, Индонезије 
и Турске.

Пољопривреда је једна од главних тема и у Економском мемо-
рандуму за Србију. Стручњак за пољопривреду и рурални развој у 
Одељењу за одрживи развој Светске банке, Холгер Краy, указао је 
на огромне потенцијале српског аграра, истакавши да Србија има 
најлепше агротуристичке пејзаже у Европи. Крау је нагласио шта 
све поседује српски аграр, али и којим путем треба да се трансфор-
мише, како би повећао производњу и створио услове за већи и кон-
курентнији извоз. На том путу он мора задржати и српски иденти-
тет, а Међународни пољопривредни сајам је управо добар пример 
манифестације са идентитетом који траје. 

Програм сертификације, који реализује Национална алијанса 
за локални економски развој (Налед) са неколико партнера, међу 
којима су ресорна министарства и Усаид, инструмент је који омо-
гућава оцену квалитета локалних заједница везаних за њихове ин-
вестиционе могућности и иницијативе за привлачење инвестиција. 
У овај програм Наледа укључене су 53 општине, од којих је 17 сте-
кло сертификат о повољном пословном окружењу. У сертификова-
ним општинама напредак је мерљив и европским стандардима, па 
би било добро да се и остале угледају на њих.

Дан Европе је био прилика за активности и фестивале који 
Европу приближавају њеним грађанима и народима, али и народе 
једне другима. Програм прославе у Србији траје од 8. до 20 маја и 
обухвата више од 25 догађаја, усмерених ка различитим циљним 
групама, у пет градова у Србији - Београду, Сремској Митровици, 
Нишу, Лозници и Новом Саду.

Нешто пре званичног обележавања Дана Европе објављени су 
резултати истраживања, према којима већина Београђана подржа-
ва спровођење реформи независно од приступања Европској унији, 
како би се створила боља Србија. Пут реформи који води ка евроин-
теграцијама оцењен је као користан, а испитаници су спремни да у 
циљу уласка у ЕУ измене своје досадашње радне и животне навике.

Јавним радом на Ади Хуји и Парадјз острву, који је организо-
вала београдска филијала НСЗ, такође се мењају радне и животне 
навике, кроз еколошку едукацију и промоцију обновљивих извора 
енергије и наутичког туризма. Формирањем “Еко центра Ада Хуја” 
створиће се услови и за запошљавање више радника потребних за 
његово функционисање. Вредност јавног рада је 3,3 милиона дина-
ра и обухвата радове на уклањању депонија, крчењу шуме и одр-
жавању зелених површина на десној обали Дунава, од шеталишта 
низводно, до краја Аде Хује.

Редакција



Сертификација општина са позитивним 
пословним окружењем

Раст пословне активности у општинама доводи 
до пораста запослености, прихода, потрошње, 
квалитетнијег решавања социјалних проблема 
на локалном нивоу. Руководећи се препорукама, 
инвеститори долазе у општине са изграђеном добром 
пословном климом, која погодује предузетницима

Предуслов развоја сваке локалне заједнице је привредни 
раст. Он зависи од много чинилаца, али на неке од њих 
локална заједница може битно утицати и тако унапре-
дити пословну климу. Повољна пословна клима значи 
превазилажење природних недостатака, подизање 

атрактивности за инвеститоре и стварање већих могућности за 
оснивање и раст приватних предузећа, која омогућавају и раст 
запошљавања. То је посебно важно данас, када је повећана мо-
билност капитала и када се он лако сели са једног места на дру-
го у потрази за повољнијим условима привређивања. Локални 
развој треба да се заснива на принципу према којем богатство и 
бољи квалитет живота у локалним заједницама не стварају др-
жавне или општинске власти, већ приватна предузећа, чији ус-
пех у великој мери зависи од повољних услова пословања на ло-
калном нивоу. У свему томе локалне власти имају кључну улогу. 

Програм сертификације, који реализује Национална алијан-
са за локални економски развој (НАЛЕД) са неколико партнера, 
међу којима су ресорна министарства и УСАИД, инструмент је 
који омогућава оцену квалитета локалних заједница везаних за 

њихове инвестиционе могућности и иницијативе за привлачење 
инвестиција. Циљеви програма обухватају, али се не огранича-
вају на: јачање капацитета општина за привлачење инвести-
ција, обезбеђивање стабилног и мерљивог пословног окружења, 
утврђивање примера најбоље праксе, израду „корак по корак“ 
водича ка даљим побољшањима, изградњу свести привредника 
о могућностима и потенцијалима које пружају општине, дефи-
нисање јединственог и стандардизованог приступа новим као и 
постојећим фирмама, увођење иновација у начин на који се про-
мовишу локални потенцијали и проналажење конкретних ре-
шења за побољшање пословног окружења.

У овај програм Наледа укључене су 53 општине, од којих је 
17 стекло сертификат о повољном пословном окружењу. Међу 
њима су Стара Пазова, у којој је само у јануару и фебруару ове 
године отворено 1000 нових радних места, Сремска Митровица, 
која је у конкуренцији 253 европска града заузела треће место 
као град будућности по трошковима и брзини израде докумен-
тације за нове инвеститоре, ту је и Рума, у којој стопа незапосле-

ности опада, али и општина Пећинци, на чијој територији послује 
педесетак компанија из земље и иностранства. 

Такав раст пословне активности у општинама доводи до 
пораста запослености, прихода, потрошње, повећаног прилива 
у општинску касу, а све заједно до квалитетнијег решавања со-
цијалних проблема и заједничких потреба на локалном нивоу. 
Руководећи се препорукама, инвеститори долазе у општине за 
које се чује да су изградиле добру пословну климу која погодује 
предузетницима. 

Истовремено, програм сертификације је процес који промо-
више стандарде и омогућава оцену квалитета услуга и инфор-
мација које локалне самоуправе пружају привредницима. За 
учешће у програму могу се пријавити све општине у Србији. 

Стварање привлачне пословне климе не значи само да се 
нуде финансијске повластице инвеститорима. Иако је то важан 
део одлуке, инвеститори узимају у обзир и квалитет комуника-
ције коју остварују са локалним властима, професионализам, 
прецизност, као и утисак и очекивања о могућем партнерском 
односу у будућности. 

	 	 	 	 	 СМЦ

Прецизне информације и  
    брзе услуге

Инвеститори вреднују реално представљену слику о ло-
калној средини и предвидљивост времена и новца за различи-
те поступке, почев од регистрације предузећа, преко изградње 
објекта, повезивања на енергетске и комуналне системе снаб-
девања и запошљавања радне снаге. Сертификација општина 
значи испуњење одређених стандарда, тј. одређену гаранцију 
да ће постојећи привредници, као и потенцијални инвестито-
ри, добити услуге и информације на начин који олакшава по-
слове и активности које спадају у надлежност локалних само-
управа у Србији. 

добрЕ прЕпорУКЕ
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У београдском Медија центру недавно су представљени 
резултати истраживања јавног мњења „Европске ин-
теграције из перспективе Београђана“, које је спроведе-
но како би се утврдило у којој мери Београђани подржа-
вају процес европских интеграција и колико су о њему 

информисани. Истраживачи су се бавили општим ставовима 
према ЕУ, спремношћу грађана Београда на промене, њиховим 
страховима и заинтересованошћу за питања европских интегра-
ција. 

Истраживање је спровела агенција „Ипсос стратеџик марке-
тинг“, у сарадњи са Агенцијом за европске интеграције и сарадњу 
са удружењима града Београда, од 5. до 8. априла 2012. године, 
на територији 17 београдских општина.

Чак 84% Београђана подржава спровођење реформи неза-
висно од приступања Европској унији, како би се створила боља 
Србија. Пут реформи који води евроинтеграцијама оцењен је као 
користан за Србију, а истраживање показује и да су испитаници 
спремни да у циљу уласка у ЕУ измене своје досадашње радне и 
животне навике. 

На питање шта највише успорава улазак наше земље у ЕУ, 
грађани су се изјаснили да је у питању политика условљавања 
ЕУ (31%), као и непризнавање Косова (21%), али и неспособност 
домаћег руководства (17%). Више од половине испитаника је за 
улазак у ЕУ, док се већина изјаснила да је спремна да измени 
досадашње животне навике и да се додатно образује у процесу 
приступања. 

„Када упоредимо истраживања која смо радили у претход-
ном периоду на нивоу Србије, долазимо до закључка да не постоје 
велике, суштинске разлике. Оно што одваја становнике Београда 
је већа спремност на промене, како би се наставило путем евро-
интеграција. Подршка Београђана приступању Европској унији 
је заиста висока. Истиче се и широка подршка испитаника који су 
се изјаснили у корист отварања представништва града Београ-
да у Бриселу и подршке кандидатуре главног града за европску 
престоницу културе 2020. године“, каже Светлана Логар, дирек-
торка истраживања агенције „Ипсос стратеџик маркетинг“.

„Чињеница да грађани перципирају да улазак наше земље у 
ЕУ успорава политика сталног условљавања, као и питање Косо-
ва, доказује да Влада за све своје политичке неуспехе оптужује 
ЕУ, док се сви успеси на путу евроинтеграција присвајају. Грађа-
ни то умеју да препознају, јер је и неспособност одговорних за 
процес ЕУ интеграција високо на листи разлога за отежано нап-

редовање ка ЕУ“, каже Данко Рунић, директор Агенције за европ-
ске интеграције и сарадњу са удружењима. 

Грађани Београда највише страхују да ће чланство у ЕУ до-
нети проблеме пољопривредницима и значити губитак нашег 
националног идентитета и културе. Резултати истраживања по-
казали су и да грађани желе да знају која је суштина и какав је 
конкретан утицај процеса евроинтеграција и примене практич-
них политика ЕУ на њихову свакодневницу. На питање о садр-
жају информација о ЕУ у нашим медијима, највише грађана је 
одговорило да би желело да види примере о искуствима и корис-
тима обичних грађана у процесу ЕУ интеграција. 

Од ступања безвизног режима на снагу, велики број грађана 
је користио могућност путовања. Тако је преко 50 одсто грађана 
из централних београдских општина посетило неку земљу чла-
ницу Шенгенског споразума. Најмање су путовали становници 
Лазаревца, Младеновца и Обреновца. 

Истраживање је показало да је подршка иницијативи града 
Београда за кандидата за престоницу културе 2020. године пора-
сла на 80 одсто, у поређењу са истраживањем које је спроведено 
у октобру 2011. године, када је подршку дало 74% грађана. Већи-
на грађана, скоро три четвртине, подржава отварање представ-
ништва града Београда у Бриселу. 

	 	 	 	 	 СМЦ

Европске интеграције из перспективе Београђана

СПРЕМНИ ДА МЕЊАЈУ НАВИКЕ 
Већина Београђана подржава спровођење реформи независно од приступања Европској унији, 
како би се створила боља Србија. Пут реформи који води ка евроинтеграцијама оцењен је као 

користан, а испитаници су спремни да у циљу уласка у ЕУ измене своје досадашње радне и 
животне навике

Неопходне реформе и  
    мимо чланства

Већина грађана Београда упозната је са тренутним стату-
сом Србије у преговорима о приступању Европској унији, а 53% 
има позитивно мишљење о њој. На референдуму за учлањење 
Србије у ЕУ већина грађана Београда (54%) гласала би „за“ 
чланство, нешто мањи проценат очекује да статус кандидата 
донесе позитивне ефекте, а 29% не очекује ништа добро.

Близу половине грађана борбу против корупције сматра 
најзначајнијом реформом, следе борба против организованог 
криминала и реформе у правосуђу, а грађани из руралних 
општина сматрају значајном и реформу у пољопривреди.

Становници централних општина сматрају да су добро 
информисани о процесу приступања, за разлику од грађана 
из приградских општина, који су се изјаснили као слабо инфо-
рмисани о питањима која се тичу европских интеграција. 
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Уколико Србија жели здраву привреду, која брзо расте, мора 
више пажње посветити свом извозу, каже се у Извештају Светске 
банке: Економски меморандум за Србију.

„Раст заснован на извозу неопходан је да би се огромни ре-
сурси Србије претворили у бољи животни стандард за њене грађа-
не“, рекао је Лазар Шестовић, економиста Светске банке и један од 
аутора поменутог извештаја, непосредно након што је и званично 
објављен крајем прошле године. Шестовић је посебно нагласио да 
би већи извоз могао да помогне да се покрену сви цилиндри на 
мотору српске привреде: потрошња, инвестиције и извоз. 

Неискоришћене могућности
Пре кризе Србија је бележила солидан привредни раст, који 

су, међутим, одликовале значајне неравнотеже. Приступање Ев-
ропској унији је прилика за бржи раст производње и извоза, која 
се не сме пропустити. На том путу Србија треба да истражи мо-
гућности приступа важнијим тржиштима Европе. Зато је сада 
први задатак да власти убрзају реформе, како би створиле ам-
бијент који ће бити повољан за раст базиран на извозу у приват-
ном сектору, како у домаћем, тако и у страном власништву. Ово је, 
између осталог, истакнуто и на недавно одржаној презентацији 
Извештаја Светске банке – Економски меморандум за Србију, под 
називом ,,Пут ка напретку: продуктивност и извоз“.

Лу Брефор, шеф Канцеларије Светске банке у Србији, том при-
ликом је нагласио да ће извоз, иновације и продуктивност бити 
главни покретачи привредног раста у Србији. Уколико до 2020. 
године Србија буде имала годишњи раст извоза од 16 одсто, то ће 
допринети да се удвостручи данашњи годишњи бруто друштвени 
производ по становнику. Значајну улогу у томе имаће пољопри-
вредни сектор, који има огромне, до сада неискоришћене могућ-
ности. Најбољи доказ о значају аграра је да се његов извоз за једну 
деценију повећао чак  четири пута.

,,Аграр је за Србију значајан сектор и имаће највише користи 
од уласка у ЕУ. Међутим, до тада се мора прилагодити захтевима 

овог тржишта од 500 милиона потрошача. Зато је и кључна пору-
ка да се мора трансформисати“, рекао је Лу Брефор.

Трансформација аграра
У презентацији Економског меморандума за Србију, стручњак 

за пољопривреду и рурални развој у Одељењу за одрживи развој 
Светске банке, Холгер Краy, указао је на огромне потенцијале срп-
ског аграра, истакавши да Србија има најлепше агротуристичке 
пејзаже у Европи. Крау је нагласио шта све поседује српски аграр, 
али и којим путем треба да се трансформише, како би повећао про-
изводњу и створио услове за већи и конкурентнији извоз. На том 
путу он мора задржати и српски идентитет. Говорећи о слабостима 
нашег аграра, Крау је истакао да га брине процес креирања полити-
ке у овој области. Нема дугорочне политике, што говори и чињени-
ца да је за једну деценију промењено седам министара, чији је ман-
дат у просеку трајао 20 месеци. Сваки нови министар је кретао са 
новом, сопственом аграрном политиком, а такав процес креирања 
аграрне политике створио је нестабилност и несигурност. 

За бржи развој ове области понуђено је десет препорука. Ми-
лош Миловановић, помоћник министра пољопривреде и трговине у 
Влади Србије, рекао је да је већ у току спровођење неких од препо-
рука које нуди Светска банка, што значи да је почела неопходна ре-
форма. Милан Простран, саветник у Привредној комори Србије, као 
велики проблем српског аграра истакао је нерешено питање њего-
вог финансирања - један модел је укинут, а други није пронађен. 

Заостајање сточарства
Саветник председника ПКС за пољопривреду, Војислав Стан-

ковић, указао је на лутања у аграрној политици Србије протекле 
деценије. По његовим речима, ПКС је указивала којим путем тре-
ба да иде српски аграр. Говорећи о његовој неконкурентности, 
Станковић је посебно истакао заостајање сточарства, јер у Србији 
по хектару имамо само 0,3 грла говеда, док Холандија, са знатно 
мањим површинама и лошијим условима, има чак 3,6 грла го-
веда. За бржи развој српског аграра потребно је и задругарство, 
које је практично угашено у Србији. Извоз се развија, што говори 
и чињеница да је лане ова област донела у земљу приход од 2,7 
милијарди долара, а за само неколико година, када би се тачно 
дефинисала аграрна производња по регионима, то би могло да 
буде и десет милијарди долара годишње.

Дакле, потенцијал за унапређење пољопривреде у Србији је 
огроман. Раст производње и извоза успоравају непредвидиве по-
литике које онемогућавају пољопривредницима, прерађивачи-
ма и трговцима да планирају унапред. Поред тога, прехрамбена 
индустрија Србије је недовољно развијена и неконкурентна, што 
озбиљно смањује њену способност да извози у Европску унију. 
Неизвесност у погледу аграрне политике и пад јавне потрошње 
обесхрабрили су инвестиције у Србији. 

	 	 	 	 	 СМЦ

Економски меморандум за Србију

ПУТ КА НАПРЕТКУ
Анализирано је 237 категорија производа који нуде бројне профитабилне могућности, нарочито у 

аутомобилској, прехрамбеној и металопрерађивачкој индустрији
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Организација 79. међународног пољопривредног сајма и 
ове године је била нов изазов и огроман задатак који 
намећу године традиције и репутација коју је током го-
тово осам деценија постојања ова приредба стекла међу 
излагачима и посетиоцима. Пољопривредни сајам није 

више само место на којем се излажу узорци и склапају послови, 
већ и место за едукацију, снажна карика која повезује науку и 
струку. То је сада једно од кључних места за агробизнис у овом 
делу Европе, о чему сведочи и чињеница да су међу излагачима 
и компаније са других континената, из Канаде, САД, Бразила, Ин-
дије, Индонезије и Турске.

Потенцијали за сарадњу
Уз едукацију пољопривредника, кључни сегмент наступа 

Аустрије, као земље партнера, посвећен је представљању потен-
цијала за сарадњу на заједничким пројектима у оквиру Дунавске 
стратегије, као и сусретима са великим бројем српских компа-
нија из области агробизниса.

Већина компанија је наступ на овогодишњем сајму оријен-
тисала ка проналажењу пословних партнера у Србији и региону, 
дистрибутера или купаца без посредника, али и понуди стручних 
знања и услуга. Излагачи су предузећа која се баве сточарством, 
производњом сточне хране, изградњом и опремањем штала, 
пољопривредном механизацијом, опремом за наводњавање и 
прскање, електранама са погоном на обновљиве изворе енергије, 
производњом хране.

„Међународни пољопривредни сајам нема само комерцијал-
ни карактер, већ је право место за размену искустава у области 
пољопривредне производње и едукацију фармера. Присуство 
Аустрије, као земље партнера, сигурно ће омогућити повећан 
интерес инвеститора и реализацију успешних пословних аранж-

мана у периоду након Пољопривредног сајма“, рекао је генерални 
директор Новосадског сајма, Горан Васић, на конференцији за ме-
дије одржаној уочи сајма у београдском Медија центру. Васић је 
додао да ће у сарадњи са Привредном комором Србије бити орга-
низована и изложба агро-иновација, на којој ће бити представље-
но око 50 нових технолошких решења у области пољопривреде.

Семинари за пољопривреднике
Аустрија ће се представити кроз излагачки и конгресни сег-

мент, а трговински аташе у Амбасади Републике Аустрије у Србији, 
Андреас Хајденхалер (Haidenthaler), подсетио је да је ова земља 
највећи инвеститор у Србији, јер је до сада у нашу земљу уложила 
2,8 милијарди евра.

„Сматрамо да је пољопривреда у Србији грана која има потен-
цијал за развој и то је један од разлога зашто представљамо Аустрију 
на Пољопривредном сајму у Новом Саду. Поред излагачког сегмен-

Највећи сајамски догађај у Србији и један од пет најугледнијих пољопривредних сајмова у Европи, 
79. међународни пољопривредни сајам, одржава се од 12. до 18. маја, на Новосадском сајму. Око 

1 500 излагача представља производе и услуге из 58 земаља, а земља партнер овогодишњег 
Пољопривредног сајма је Аустрија 

Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду

ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
БУДУЋНОСТ

Земља партнер 
Аустрија је релативно мала, али земља са високо развијеном тржишном привредом и стандардом. Са БДП од 44.863 УСД по станов-

нику у 2010. години (има 8,3 милиона становника), нашла се на 5. месту у Европи, а на 10. месту у свету. Аустрија је од 1. јануара 1995. 
године чланица ЕУ и важи за једну од најбогатијих и најстабилнијих земаља чланица, а убраја се у групу од 15 чланица УН са највишим 
животним стандардом становништва.

Најважније индустријске гране у Аустрији су: прехрамбена индустрија и индустрија деликатеса, машинска индустрија и индус-
трија челика, хемијска и аутомобилска индустрија, електроиндустрија и индустрија електронике, као и дрвна и папирна индустрија. 
Већина извоза аустријске робе реализује се из ових грана. Предњаче мала и средња предузећа, док су ретки велики мултинационални 
концерни.

Једну од значајних улога неоспорно има туризам. Захваљујући бројним великим језерима и шумама, Аустрију годишње посе-
ти преко 81,6 милиона туриста, највише из Немачке, Холандије, Швајцарске и Велике Британије. Природне лепоте сачуване су зах-
ваљујући, пре свега, строгим еколошким прописима.

Југоисточна Европа, а самим тим и Србија, представља тежиште спољне политике Аустрије. Према подацима за 2011. годину, 
Аустрија је на 10. месту од 169 земаља света по оствареном извозу Србије, а на 8. месту од 201 земље по оствареном увозу Србије. У 
посматраном периоду извоз из Аустрије, у односу на укупан извоз из Србије износи 3,2%, а увоз из Аустрије чини 3,3% од укупног 
српског извоза.

Билатерални односи између Србије и Аустрије су после октобарских промена 2000. године на свим нивоима интензивирани. Ак-
тивна размена посета на политичком нивоу, значајне аустријске иновације у области привреде, одраз су активне сарадње, која се ре-
ализује и у оквиру регионалних иницијатива, као што су Подунавска сарадња, Централноевропска иницијатива и Дунавска комисија.
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Изложба органске производње 
На Међународном пољопривредном сајму, у сарадњи са 

Националном асоцијацијом „Сербиа органика“, а уз подрш-
ку Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и во-
допривреде, представиће се центри за органску производњу 
Селенча, Ваљево, Свилајнац, Лесковац и Неготин. Уз то, биће 
присутна и удружења произвођача „Терас“, „Витас“, „Сер-
биа органика“, удружење „Биобалкан“ у Димитровграду и 
пољопривредна газдинства „Возар“, „Мамужић“, „Стојановић“, 
„Шокшић“, „Станимиров“ и „Максимовић“.

Дегустације хране, промоције књига и приручника из 
органске производње, као и тромесечног конкурса који НЛБ 
банка припрема за пољопривреднике, биће организовани у 
Хали 4. Осим тога, Градска управа Новог Сада промовисаће 
субвенционисане пољопривреднике из органског сектора, док 
ће Црногорско удружење органских произвођача изложити 
разноврсну понуду у Хали 5.

Посетиоци Сајма уживаће и у производима „Бакина 
тајна“ - „Фудленд“ (Foodland), „Сунцокрет“ из Хајдукова, ИТН, 
„Здраво органик“, „Органик М“, „Конимекс трејд“ (Conimex 
Trade) и других произвођача. Посебно се истиче и присуство 
сертификационих организација, као изузетно важне карике у 
ланцу производње и контроле органских производа, „Контрол 
јунион Денјуб“ (Control Union Danube) и „Суоло е салуте“ (Suolo 
e salute) из Београда и „Органик контрол систем“ (Organic 
Control Sistem) из Суботице.

та, у Хали 1 биће организовани и семинари за пољопривреднике из 
Србије, посвећени органској производњи, сточарству, обновљивим 
изворима енергије и новим пољопривредним технологијама. Наш 
наступ пратиће и културни програми, које ћемо организовати у Но-
вом Саду, током сајма“, истакао је Хајденхалер.

Под покровитељством Министарства пољопривреде, трговине, 
водопривреде и шумарства, на Националној изложби стоке биће 
представљено 5.000 живих експоната из домаћег генофонда. Дан 
сточара биће обележен у четвртак, 17. маја.

„Пољопривредни сајам је догађај који доприноси развоју аг-
рара у Србији, јер генерише велики број дешавања, која доприносе 
склапању пословних ангажмана и увећању пољопривредне произ-
водње. Министарство пољопривреде ће током сајма представити 
мере за подршку аграра, а биће организован и Бизнис форум, на 
којем ће учествовати министри пољопривреде Аустрије и Србије“, 
најавио је на поменутој конференцији за медије помоћник репу-
бличког министра пољопривреде, трговине, шумарства и водопри-
вреде, Милош Миловановић.

У сарадњи са Националном асоцијацијом „Сербиа органика“, на 
изложби органских производа, у халама 4 и 5, представиће се про-
извођачи из целе Србије: газдинства, прерађивачи и дистрибутери.

Стратешки партнери
Компанија „Делта ђенерали осигурање“ је генерални спон-

зор 79. међународног пољопривредног сајма, а током сајамских 
дана представиће понуду осигурања у области агробизниса.

„Желимо да својим присуством и наступом подигнемо ниво 
сајамске манифестације, а с обзиром на то да смо у последње вре-
ме све више оријентисани ка области агробизниса, планирамо 
велики број активности током Пољопривредног сајма у Новом 
Саду. Представићемо посетиоцима различите врсте осигурања 
и приближити их како појединачним пољопривредним произ-
вођачима, тако и фирмама и компанијама које послују у области 
пољопривреде“, навео је заменик генералног директора и члан 
Извршног одбора „Делта ђенерали осигурања“, Драган Филипо-
вић.

Банка партнер 79. међународног пољопривредног сајма, 
Креди Агрикол Србија (Credit Аgricol), прва је банка којој је одо-
брен захтев за субвенционисани кредит за подстицање пољопри-
вредне производње Министарства пољопривреде, трговине, шу-
марства и водопривреде Републике Србије.

„Прва смо банка у Србији која је исплатила субвенционисани 
кредит, а наш циљ је да будемо стратешки партнер агробизниса у 
Србији. У Хали 1 Новосадског сајма представићемо нашу понуду, 
а током сајма организоваћемо и конференцију посвећену при-
ближавању Европској унији и коришћењу ИПА фондова“, рекао је 
директор Сектора за пољопривредно банкарство Креди Агрикол 
Србија, Александар Симић.

Поуздан партнер Међународног пољопривредног сајма је и 
Компанија „Агропанонка МТЗ Финке“, која ће у поклон-игри за 
најсрећнијег посетиоца даровати трактор „Беларус 82,1“.

Поштујући захтеве најзначајнијих излагача и пратећи тен-
денције савремене организације сајамских приредби, ове године 
Међународни пољопривредни сајам трајаће дан краће, од суботе, 
12. маја, до петка, 18. маја. Радно време за посетиоце је од 9 до 18 
часова радним данима и од 9 до 19 часова током викенда.
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Да ли сте спремни за следећи корак у својој карије-
ри? Већина запослених, након одређеног времена 
учења и стицања знања и радног искуства, верује 
да без икаквих проблема може да пређе на „вишу 
степеницу“. Међутим, теорија Лоренса Питера, 

 познатија као Питерово начело (Peter Principle), 
пружа потпуно другачији поглед на могућности. 

(Не)ограничена компетенција
Наиме, Питерово начело каже да свако у свом послу напре-

дује све док не досегне властити степен некомпетентности. Ова 
теорија објашњава зашто се неки запослени непрестано уздижу 
на хијерархијској лествици, све до тренутка када им једино пре-
остаје да преузму позицију за коју немају довољно знања или 
вештина. У том случају, они постају жртве своје некомпетентно-
сти, а споменуту позицију преузима друга особа. Ако не желите 
да постанете жртва Питеровог начела, требало би да предузмете 
одређене стратегије, које ће вам помоћи да у сваком тренутку бу-
дете спремни за напредак.

Саставите циљеве
Суочени са бројним обавезама и брзим темпом живота, људи 

тешко успевају да испланирају и следећи слободан викенд, а ка-
моли да саставе план очекивања за наредних неколико година. 
Међутим, планирање је важан чинилац за савладавање Питеро-
вих начела. Квалитетан план обухвата неколико кључних корака. 

Краткорочни и дугорочни циљеви 
Заиста је тешко марљиво радити на постизању циљева без 

јасно разрађеног плана који садржи ваше жеље. Уколико немате 
задате мале, средње или велике циљеве, покушајте да сагледате 
своје тренутно стање и одлучите шта бисте желели да радите у 
блиској будућности. 

Ваш посао из снова
Шта ваш посао снова уистину значи? Која знања и вештине 

су потребне за обављање тог посла? Ако нисте сигурни, пронађи-
те сличан посао у некој другој фирми. Искористите свој план као 
водич кроз циљеве и очекивања, за које сматрате да ће уследити 
на следећем нивоу. 

Уз помоћ знања
Преиспитајте се 
Запитајте се: „Која ми знања недостају?“ Саставите општи 

преглед тих (не)знања. Затим, закључите која знања можете да 
докажете. Саставите листу пословних могућности и листу знања 
за која верујете да су неопходна како бисте напредовали. Након 
тога, крените у стицање нових знања и потрудите се да развијете 
и усвојите што више нових пословних вештина. Научите како да 
уз помоћ знања постигнете напредак који желите. 

Попуните празнине у знању 
Много је начина на које можете да стекнете нова знања и 

искуства. На пример, можете да размислите и о друштвено-ко-
рисном раду. Непрофитне организације ће увек поздравити вашу 
иницијативу, а уколико вам доделе место координатора неке 
акције, добићете и прилику да избрусите своје лидерске и орга-
низационе вештине. При томе ћете проширити и мрежу познан-
става. Ако увидите да вам недостају одређена пословна знања, 
упишите неки од едукативних програма или размислите о на-
ставку формалног образовања. 

Спремни за непознато
Будите флексибилни 
Размислите какве ће вам се све могућности пружати након 

што усвојите вештине које су тржишту потребне. У том смислу, 
одаберите она знања и вештине помоћу којих ћете доћи у окру-
жење у којем ћете моћи у потпуности да искористите своје по-
тенцијале. 

Будите отворени 
У шаху, на пример, мудром тактиком можете да повећате 

број својих потеза и умањите могућност противникових манева-
ра. Ако гледате на каријеру из исте перспективе, с лакоћом ћете 
правити разлику између могућности које могу да подстакну ваш 
напредак и оних које вас могу ограничити. Такође, будите спрем-
ни за непознато. Много је фактора који могу да утичу на ток при-
ватног, па тако и пословног живота, због чега се планови понекад 
изјалове. У тим тренуцима важно је остати присебан, бити при-
лагодљив и сачувати жељу за суочавањем са новим изазовима. 
Упамтите, ако сте одлучили да пређете на виши ниво, са сигурно-
шћу се можете ослонити једино на себе самог. Спољашње утицаје 
и прилике ретко када можете потпуно да контролишете. 

А.Б.

Пут до успеха

спрЕмни За УнапрЕЂЕЊЕ
У шаху мудром тактиком можете да повећате број потеза и умањите могућност противникових 
маневара. Ако гледате на каријеру из исте перспективе, с лакоћом ћете правити разлику између 

могућности које подстичу ваш напредак и оних које вас ограничавају
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У складу са Акционим планом запошљавања Општине Ивањица 
за 2012. годину, Одлуком о усвајању Локалног акционог плана 
запошљавања Општине Ивањица за 2012. годину, број 101-
1/2012-01 од 27.01.2012. године и закљученим Споразумом 
о међусобним правима и обавезама у реализацији мерa 
активне политике запошљавања између Националне службе 
за запошљавање и Општине Ивањица за 2012. годину

Национална служба за запошљавање 
Филијала Чачак

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 
СПРОВОЂЕЊA ЈАВНИХ РАДОВА 
У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА У 2012. 

ГОДИНИ

Јавни радови се организују у областима:

- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности 
(здравствено васпитне активности - превенција и 
помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама 
са инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа 
и археолошких налазишта, послови у позоришној, 
музејској, библиотечкој делатности, послови у туризму, 
обрада и ажурирање база података у јавним службама и 
општинској управи и други послови);

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

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

Послодавац - извођач јавног рада запошљава лица са 
територије општине Ивањица, а са евиденције незапослених, 
чију је селекцију извршила Национална служба за 
запошљавање - Филијала Чачак. 

Право учешћа у поступку спровођења јавних радова имају:

- органи јединице локалне самоуправе

- јавне установе и јавна предузећа

- привредна друштва

- предузетници

- задруге

- друштвене организације

- удружења грађана, сви са територије општине Ивањица.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 

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

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

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

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

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

Утврђени износ нето зараде увећан за припадајуће порезе и 
доприносе не може бити нижи од минималне зараде утврђене 
у складу са прописима о раду. 

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

3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за 
сваки месец ангажовања у висини од:

- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у 
области социјалних, хуманитарних, културних и других 
делатности;

- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и 
одржавања и заштите животне средине и природе.

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

4. накнаду трошкова организовања обуке

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата 
јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се 
организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном 
програму послодавца или програму образовне установе. 

Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду 
за организовање обуке, у једнократном износу од 50.000,00 
динара по јавном раду. Одобрена средства су наменска и могу 
да се користе искључиво за спровођење јавних радова. 

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

Уз пријаву (прописани образац) се доставља следећа 
документација:

- мишљење локалног савета за запошљавање или 
мишљење надлежног органа локалне самоуправе о 
оправданости извођења јавног рада;

- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар;



   |  Број 465  |  16.05.2012. Бесплатна публикација о запошљавањуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs10 

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

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

- уколико послодавац - извођач јавног рада организује 
обуку, неопходно је доставити интерни програм обуке 
послодавца или програм образовне установе;

- уколико се спровођење јавних радова суфинансира 
учешћем подносиоца пројекта или извођача јавних 
радова, или из других извора, неопходно је доставити 
доказ о учешћу у финансирању.

Национална служба за запошљавање задржава право да тражи 
и друге доказе, релевантне за одлучивање о одобравању 
спровођења јавних радова.

Национална служба за запошљавање проверава испуњеност 
услова Јавног конкурса и врши рангирање примљених пријава 
на основу унапред дефинисаних критеријума.

Приоритет у избору јавних радова имају пројекти којима се 
обезбеђује:

- запошљавање теже запошљивих незапослених лица 
и незапослених лица у стању социјалне потребе са 
евиденције Националне службе за запошљавање - 
Филијала Чачак, Испостава Ивањица;

- пројекти код којих је обезбеђено суфинансирање 
учешћем подносиоца пројекта или извођача јавног рада 
(сопствена средства или из поклона, донација, легата, 
кредита и друго);

- пројекти за које се процени да имају већи интерес за 
грађане и локалну средину у односу на друге пројекте, 
а нарочито ако реализација јавног рада омогућава да се 
започети јавни рад финансиран из других извора доведе 
до његове потпуне реализације.

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси  
директор Националне службе за запошљавање - Филијале 
Чачак, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета 
за запошљавање Општине Ивањица.

Директор Националне службе за запошљавање - Филијале 
Чачак  и подносилац пријаве - извођач јавног рада закључују 
уговор о спровођењу јавног рада, којим се уређују међусобна 
права и обавезе.

Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада је 30 
дана од дана достављања Одлуке о одобравању спровођења 
јавних радова.

Документација за закључивање уговора:

- уговори о раду са незапосленим лицима и копије пријава 
на обавезно социјално осигурање, као доказ о заснивању 
радног односа на одређено време за лица која се 
запошљавају;

- средство обезбеђења уговорних обавеза -две 
истоветне бланко соло/трасиране менице са меничним 
овлашћењима (уколико је послодавац -извођач јавног 
рада корисник буџетских средстава и није у могућности 
да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних 
обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су 
обезбеђени сви предуслови за реализацију пројекта);

- потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон 
депонованих потписа.

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

Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду 
не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу 
јавног рада, нити након 30 дана од дана достављања Одлуке 
о одобравању спровођења јавних радова. 

Сматраће се да је подносилац пријаве - извођач јавног рада 
одустао од одобрених средстава и реализације пројекта, ако 
у року од 30 дана од дана достављања одлуке не достави 
документацију неопходну за закључење уговора.

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:

- обезбеди вођу програма јавних радова и ментора за 
процес оспособљавања незапослених лица ангажованих 
на јавном раду;

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

- заснује радни однос на одређено време са пуним 
радним временом са новозапосленим радницима у 
дужини трајања јавног рада, у року од 30 дана од дана 
достављања одлуке о спровођењу јавних радова и да 
изврши пријаву лица на обавезно социјално осигурање; 

- редовно врши исплату зарада на текуће рачуне лица;

- редовно врши исплату накнаде трошкова за долазак и 
одлазак са рада;

- редовно уплаћује доприносе за обавезно социјално 
осигурање и Националној служби за запошљавање - 
Филијали Чачак доставља доказе о уплати доприноса за 
обавезно социјално осигурање за лица из уговора;

- Националној служби за запошљавање - Филијали Чачак 
редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава 
за трошкове зарада, одласка и доласка са рада и 
спровођења јавног рада;

- Националној служби за запошљавање- Филијали Чачак 
у сваком моменту омогући контролу реализације и увид 
у сву потребну документацију и ток спровођења јавног 
рада;

- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим 
компeтенцијама након завршене обуке; 

- благовремено извести Националну службу за 
запошљавање - Филијалу Чачак о свим променама од 
значаја за реализацију јавног рада;

- да по завршетку јавног рада Националној служби за 
запошљавање - Филијали Чачак достави извештај о 
извршеном јавном раду.

У случају да корисник средстава не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати износ исплаћених 
средстава. 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања  
Јавног конкурса у публикацији „Послови“, на интернет сајту 
Националне службе за запошавање и на огласној табли 
НСЗ - Испоставе Ивањица. Образац пријаве може се добити 
у Националној служби за запошљавање - Филијала Чачак, 
Испостава Ивањица. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. 

Све додатне информације могу се добити у Националној 
служби за запошљавање - Испостава Ивањица, Вукадина 
Стојановића број 6. 
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На основу чл. 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 
36/09 и 88/10) и члана 3 Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања, између Националне службе за 
запошљавање и града Ужица

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ

и

ГРАД УЖИЦЕ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА 

СА ПОДРУЧЈА ГРАДА УЖИЦА 
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2012. 
ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим 
лицима која се воде на евиденцији Националне службе за 
запошљавање - Филијала Ужице, са подручја града Ужица (у 
даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за 
започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом 
лицу у једнократном износу од 160.000,00 динара, ради 
оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва 
или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива 
у њему радни однос.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за 
самозапошљавање у обавези је да региструје делатност на 
подручју града Ужица и да обавља регистровану делатност 
најмање 12 месеци.

Приоритет у додели субвенције за самозапошљавање имају 
млада незапослена лица до 30 година старости и незапослене 
жене са сеоских подручја на територији града Ужица.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више 
незапослених лица, оснивањем радње или привредног друштва 
ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених 
лица удружи, у складу са законом, свако лице појединачно 
подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на 
субвенцију од 160.000,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да 
оствари незапослени:

- за обављање делатности у области експлоатације угља 
и другим областима у складу са списком делатности 
објављеним на сајту Националне службе;

- за обављање послова/делатности за које је решењем 
о инвалидности или решењем о процени радне 
способности и могућности запослења или одржања 
запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може 
да их обавља;

- за оснивање удружења грађана;

- који је остварио право на исплату новчане накнаде у 
једнократном износу за самозапошљавање;

- који је користио субвенцију за самозапошљавање по 
јавном позиву Националне службе у току претходне 3 
године.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само 
једном поднети захтев за одобравање субвенције.

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање 
представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на сајту НСЗ и сајту града Ужица, као и на огласним 
таблама НСЗ - Филијала Ужице и града Ужица и отворен је до 
31.05.2012. године.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може 
остварити незапослени ако је:

- поднео захтев са бизнис планом;

- пријављен на евиденцију незапослених Националне 
службе за запошљавање најмање месец дана пре дана 
подношења захтева;

- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по 
плану и програму обуке у организацији Националне 
службе или друге одговарајуће организације.

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 
трогодишњем фискалном периоду;

- доказ о власништву, уколико подносилац захтева 
располаже истим и

- 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.

Начин подношења захтева

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

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се 
на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис 
планом.

Провера поднетих захтева

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно 
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене 
документације. Захтеви који не испуњавају услове предвиђене 
Јавним позивом неће се даље разматрати.
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Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају 
се у обзир следећи критеријуми: резултат обуке из 
предузетништва, врста делатности, структура лица која се 
запошљавају, тржиште (купци, конкуренти и добављачи), 
потребни ресурси (пословни простор и опрема), финансијски 
показатељи, развијеност општине и процена важности 
поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште рада 
за подручје филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне 
филијале даном објављивања Јавног позива.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање

Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање 
незапосленим лицима доноси директор филијале Националне 
службе, по овлашћењу директора Националне службе, 
уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за 
запошљавање града Ужица.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује 
се на огласној табли НСЗ - Филијала Ужице.

Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису 
обухваћени одлуком о додели субвенције за самозапошљавање 
по редовном Јавном позиву Националне службе, од 22.02.2012. 
године, биће у разматрању по овом Јавном позиву.

Подносиоци захтева биће обавештени о коначном статусу 
њиховог захтева након истека Јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе, градоначелник Ужица 
и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења 
одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање 
незапослених лица, закључују уговор, којим се уређују 
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата 
субвенције.

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

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;

- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице 
текућег рачуна;

- фотокопија картона депонованих потписа;

- фотокопија личне карте подносиоца захтева;

- инструмент обезбеђења уговорних обавеза;

- 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.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора подноси се једно од 
наведених средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:

- две истоветне бланко личне менице корисника 
средстава са једним жирантом и меничним 
овлашћењима или

- заложно право на покретну имовину (осим возила) 
троструко веће вредности од износа субвенције или

- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или

- гаранција банке двоструко веће вредности од износа 
субвенције или

- уговорно јемство.

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).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити 
осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и 
полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) 
у корист Националне службе.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

- региструје делатност на подручју града Ужица и 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 врати износ исплаћене субвенције, 
сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за 
законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане 
могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе, преко Позивног центра Национaлне службе, телефон: 
0800-300-301 (бесплатан позив) или преузети са сајта www.
nsz.gov.rs, као и на сајту града Ужица - www.graduzice.org. 

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 8 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије“ (oбјављен 

08.05.2012. бр. 47).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

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

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА

ПОПУЊАВАЊЕ 
ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

I Oрган у коме се радна места попуњавају:

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

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: виши контролор-порески 
извршитељ, у звању виши порески 
контролор-основна функција Регионални 
центар Београд, Филијала Б Нови 
Београд 2, Одељење за наплату и пореско 
рачуноводство, Одсек за наплату

1 извршилац

Опис послова радног места: обавља најсложеније послове 
наплате у следећим областима: обавља попис, процену, 
заплену и продају покретних  ствари у поступку принудне 
наплате, саставља записник о извршеном попису  и процени 
покретних ствари и доставља пореском обвезнику; припрема 
нацрт закључка по приговору пореског обвезника на процену 
пописаних ствари, саставља записник о извршеној заплени 
покретних ствари и записник о извршеној продаји покретних 
ствари; саставља записник о попису покретних ствари у 
поступку установљавања заложног права у корист Републике 
Србије  пре принудне наплате пореза; води одговарајуће 
регистре прописане методолошким упутством; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца.

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

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

Место рада: Београд.

2. Радно место: порески инспектор 2 
канцеларијске контроле, у звању порески 
инспектор II-основна функција Регионални 
центар Београд, Филијала Ц Смедеревска 
Паланка, Одсек за контролу, Група за 
канцеларијску контролу

1 извршилац

Опис послова радног места: обавља сложене послове 
канцеларијске контроле правних лица, предузетника и 
физичких лица у складу са позитивним законским прописима и 
методолошким упутствима, врши контролу података исказаних 
у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта 
решења о канцеларијској контроли; припрема нацрт решења 
о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да 
се утврђује пореским решењем; подноси захтев за покретање 
порескопрекршајног поступка, преиспитује првостепено 
решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на 
решења донета у првостепеном поступку, информише пореске 
обвезнике о примени пореских прописа; покреће иницијативу 
за привремено одузимање ПИБ-а и обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

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

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

Место рада: Смедеревска Паланка.
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3. Радно место: аналитичко-порески 
послови наплате, у звању млађи 
порески инспектор-основна функција, 
Регионални центар Београд, Филијала А 
Шабац, Одељење за наплату и пореско 
рачуноводство, Одсек за наплату

2 извршиoцa

Опис послова радног места: обавља најједноставније 
послове наплате уз редован надзор руководиоца, идентификује 
пореске обвезнике који имају доспели, а неплаћени порески 
дуг, спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем 
заложног права у корист Републике Србије, у складу са  
законским прописима; припрема нацрте аката у поступку 
обезбеђења наплате  и принудне наплате и спроводи поступак 
наплате у складу са законским  прописима; одговоран је 
за сачињавање свих регистара у наплати  предвиђених 
методолошким упутствима; опредељује предмете принудне 
наплате који обезбеђују најефикаснију наплату пореског 
дуга поштујући начела пореског поступка; припрема захтев 
за брисање заложног права у складу са законом; поступа у 
својству првостепеног органа по жалбама изјављеним против 
решења и закључака донетих у поступку обезбеђења наплате 
и саме наплате пореза; води поступак по захтевима за 
одлагање плаћања пореског дуга; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца.

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

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

Место рада: Шабац.

4. Радно место: млађи порески рачуновођа, 
у звању млађи порески инспектор-основна 
функција, Регионални центар Београд, 
Филијала А Шабац, Одељење за наплату и 
пореско рачуноводство, Одсек за пореско 
рачуноводство

1 извршилац

Опис послова радног места: уз непосредни надзор 
руководиоца врши проверу формалне исправности и 
потпуности достављених налога за књижење пре уноса; 
обавља најједноставније послове усаглашавања пореске 
евиденције обвезника; проверава исправност аналитичке 
картице обвезника  у смислу правилности прокњижених 
задужења и уплата; врши проверу аналитичких књижења на 
основу којих врши формирање синтетичке промене у пореској 
евиденцији; предлаже мере за отклањање неажурности и 

неисправности књижења у пореском књиговодству; учествује 
у састављању годишњег рачуна јавних прихода, води 
поступак по захтевима пореских обвезника за повраћај и 
прекњижавања пореза и других јавних прихода поднетих по 
одредбама ЗПППА.

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

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

Место рада: Шабац.

5. Радно место: послови пријема и уноса 
пријава, у звању виши порески контролор-
основна функција Регионални центар 
Београд, Филијала Ц Гроцка, Одсек за 
наплату и пореско рачуноводство, Група за 
пореско рачуноводство

1 извршилац

Опис послова радног места: врши пријем пореских пријава 
и других извештаја пореских обвезника и проверава њихову 
формалну исправност и  потпуност и врши унос примљених 
исправних и потпуних пореских пријава, као и унос података 
из других извештаја у одговарајућу базу података и одговоран 
је за тачност унетих података; унете пореске пријаве и друге  
извештаје доставља руководиоцу пореског рачуноводства и 
канцеларијској контроли због одлагања у досије пореског 
обвезника; формално неисправне и погрешно попуњене или 
непотпуне пореске пријаве доставља канцеларијској контроли 
на даљу надлежност и поступање, пружа обавештење 
пореском обвезнику о стању евидентираних обавеза по основу 
јавних прихода; обавља и друге сложеније послове по налогу 
руководиоца.

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

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

Место рада: Гроцка.
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III Адреса на коју се подносе пријаве:

Министарство финансија-Пореска управа, Регионални центар 
Београд, Београд, 27. марта 28-32, са назнаком: „За јавни 
конкурс“.

IV Лице које је задужено за давање обавештења о 
конкурсу:

Грубјешић Босиљка, број тел. 011/3229-799, Министарство 
финансија - Пореска управа, Регионални центар Београд.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Услови за рад на свим радним местима:

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

Рок за подношење пријава на конкурс:

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

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству

- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству

- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених

- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема

- оверена фотокопија радне књижице

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

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци

- оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат 
није под истрагом и да се против њега не води кривични 
поступак (не старије од 6 месеци).

Напомене:

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

 
0800 300 301 

(позив је бесплатан)

нсЗ  
позивни центар
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На основу чл. 43 ст. 1 тачка 4 и чл. 59 Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени гласник 
РС“, бр. 36/2009 и 88/2010), Одлуке о учешћу у финансирању 
програма или мера активне политике запошљавања 
Министарства економије и регионалног развоја бр. 300-
401-00-263/2012-16, од 23.02.2012. године, члана 3 став 
1 алинеја 3 Споразума о уређивању међусобних права и 
обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања између Националне службе за запошљавање и 
Града Сремска Митровица за 2012. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У сарадњи са

ГРАДОМ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА 

СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 
ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2012. 
ГОДИНИ

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим 
лицима која се воде на евиденцији Националне службе за 
запошљавање Филијале Сремска Митровица (у даљем тексту: 
НСЗ-Филијала Сремска Митовица) и имају завршену обуку за 
започињање сопственог посла.

Субвенцијa за самозапошљавање додељује се незапосленом 
лицу у једнократном износу од 160.000,00 динара, ради 
оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва 
или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива 
у њему радни однос.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за 
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану 
делатност најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више 
незапослених лица, оснивањем радње или привредног друштва 
ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених 
лица удружи, у складу са законом, свако лице појединачно 

подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на 
субвенцију од 160.000,00 динара.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само 
једном поднети захтев за одобравање субвенције. 

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање 
представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови за подношење захтева

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може 
остварити незапослени ако је:

· поднео захтев са бизнис планом;

· пријављен на евиденцију незапослених у НСЗ - Филијали 
Сремска Митровица, на територији града Сремске 
Митровице најмање месец дана пре дана подношења 
захтева и

· завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по 
плану и програму обуке у организацији Националне 
службе или друге одговарајуће организације.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да 
оствари незапослени:

· за обављање делатности у области експлоатације угља, 
примарне пољопривредне производње, трговине, такси 
превоза, мењачница, коцкања и клађења и др;

· за оснивање удружења грађана;

· који је остварио право на исплату новчане накнаде у 
једнократном износу за самозапошљавање;

· који је користио субвенцију за самозапошљавање по 
јавном позиву Националне службе у току претходне 3 
године.

    

Документација која се подноси  уз захтев: 

· 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 
трогодишњем фискалном периоду;

· доказ о власништву пословног простора, уколико 
подносилац захтева располаже истим и

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

НСЗ-Филијала Сремска Митровица задржава право да тражи и 
друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
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III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

НСЗ-Филијала Сремска Митровица проверава испуњеност 
услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви 
који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће 
се даље разматрати.

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају 
се у обзир следећи критеријуми: резултат обуке из 
предузетништва, врста делатности, структура лица која се 
запошљавају, тржиште (купци, конкуренти и добављачи), 
потребни ресурси (пословни простор и опрема) и финансијски 
показатељи.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се 
на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис 
планом.

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање 
незапослених лица доноси директор Филијале Сремска 
Митровица, по прибављеном мишљењу градоначелника. 

Бодовна листа и Одлука о додели субвенције за 
самозапошљавање објављује се на огласној табли Филијале 
Сремска Митровица.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Након уплате средстава од стране Града Сремске Митровице 
закључује се уговор о додели субвенције за самозапошљавање, 
који потписују градоначелник Града, директор НСЗ-Филијале 
Сремска Митровица и подносилац захтева, у року до 45 дана 
од дана доношења одлуке, а најкасније до утрошка средстава 
предвиђених за ову намену. 

Уговором се уређују међусобна права и обавезе и на основу 
истог врши се исплата субвенције. 

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

Потребна 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;

· фотокопија уговора о отварању рачуна или картице 
текућег рачуна;

· фотокопија картона депонованих потписа;

· фотокопија личне карте подносиоца захтева; 

· инструмент обезбеђења уговорних обавеза;

· 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.

Приликом закључивања уговора подноси се једно од 
наведених средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:

· две истоветне бланко личне менице корисника средстава 
са једним жирантом и меничним овлашћењима или

· заложно право на покретну имовину (осим возила) 
троструко веће вредности од износа субвенције или

· хипотека првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или

· гаранција банке двоструко веће вредности од износа 
субвенције или

· уговорно јемство.

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). Уколико је жирант предузетник, неопходно је 
доставити уверење Пореске управе о измиреним доприносима 
за обавезно социјално осигурање за претходни период.

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити 
осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и 
полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у 
корист Националне службе.

VI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Корисник субвенције дужан је да:

· обавља регистровану делатност у трајању од најмање 
12 месеци, почев од дана отпочињања обављања 
делатности;

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

· НСЗ-Филијали Сремска Митровица омогући праћење 
реализације уговорне обавезе;

· НСЗ-Филијали Сремска Митровица 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 
Филијали Сремска Митровица, непосредно или путем поште, 
на прописаном обрасцу, који се може добити у Филијали или 
преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

Додатне информације могу се добити у надлежној 
организационој јединици Националне службе или на бројеве 
телефона: 022/638-829 и 638-830.

Јавни позив ће бити објављен на сајту НСЗ, публикацији 
„Послови“ и недељном листу „Сремске новине“. Непотпуна 
документација неће се узимати у разматрање.

Рок за подношење захтева је 24.05.2012. године.



   |  Број 465  |  16.05.2012. Бесплатна публикација о запошљавањуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs18 

У складу са Акционим планом запошљавања Општине Ивањица 
за 2012. годину, Одлуком о усвајању Локалног акционог плана 
запошљавања Општине Ивањица за 2012. годину, број 101-
1/2012-01, од 27.01.2012. године и закљученим Споразумом 
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања између 
Националне службе за запошљавање и Општине Ивањица за 
2012. годину

Национална служба за запошљавање  
Филијала Чачак

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ 
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У 2012. 
ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом 
лицу са територије оптшине Ивањица, у једнократном износу 
од 160.000,00 динара, у циљу обављања новорегистроване 
делатности.

Субвенција се одобрава ради оснивања радње или другог 
облика предузетништва од стране незапосленог или 
удруживањем више незапослених, као и за оснивање 
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни 
однос.

Субвенција за самозапошљавање се одобрава под условом:

- да је подносилац захтева пријављен на евиденцију 
незапослених Националне службе за запошљавање - 
Филијала Чачак, Испостава Ивањица најмање месец дана 
пре дана подношења захтева;

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

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

Субвенција 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, примарне пољопривредне производње 
и другим областима у складу са списком делатности 
објављеном на сајту Националне службе;

- уколико је лице у процесу остваривања права на 
исплату новчане накнаде у једнократном износу за 
самозапошљавање;

- уколико је лице користило субвенцију за 
самозапошљавање по јавном позиву Националне службе 
у периоду од претходне 3 године;

- уколико лице није испунило ранију уговорну обавезу 
према Националној служби за запошљавање.

Документација за подношење захтева:

- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу; 

- уверење са евиденције незапослених лица;

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

- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de 
minimis државним помоћима које је добио у претходном 
трогодишњем 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.

Национална служба за запошљавање - Филијала Чачак врши 
проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености 
услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви 
који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће 
се даље разматрати.

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

Одлуку о додели субвенције доноси директор Националне 
службе за запошљавање - Филијале Чачак, по прибављеном 
мишљењу Локалног савета за запошљавање.   

Одлука се доноси на основу провере и бодовања поднетог 
захтева са бизнис планом. На основу одлуке о додели 
субвенције за самозапошљавање, корисник субвенције и 
Национална служба за запошљавање - Филијала Чачак 
закључују уговор о међусобним правима и обавезама, у року 
од 30 дана од дана достављања одлуке.

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

Пре закључивања уговора корисник средстава је дужан да 
достави:

- фотокопију решења о оснивању предузећа или радње;

- фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање;

- средство обезбеђења уговорних обавеза (меницу 
потписану од стране једног жиранта са меничним 
овлашћењем и овереним подацима за жиранта или 
гаранцију банке у двоструко већој вредности од износа 
субвенције);

- фотокопију картона депонованих потписа;

- фотокопију решења о ПИБ-у;

- фотокопију уговора о отварању рачуна или картице 
текућег рачуна;

- фотокопију личне карте подносиоца захтева;

- фитокопију личне карте жиранта и друге доказе у 
зависности од статуса жиранта;

- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за 
прикупљање и обраду података о личности. 
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Сматраће се да је подносилац захтева одустао од субвенције, 
ако у року од 30 дана од дана достављања одлуке не достави 
доказе о отпочињању делатности и документацију за 
закључење уговора.

Корисник субвенције за самозапошљавање је дужан да: 

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

- редовно уплаћује доприносе за обавезно социјално 
осигурање најмање 12 месеци и Националној служби за 
запошљавање - Филијали Чачак достави доказе о 
уплати доприноса;

- Националној служби за запошљавање - Филијали Чачак 
омогући праћење реализације уговорне обавезе;

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

Јавни позив је отворен од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на интернет сајту Националне службе за 
запошљавање и огласној табли НСЗ - Испостава Ивањица, па 
до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Образац захтева и образац бизнис плана могу се добити у 
Националној служби за запошљавање - Филијала Чачак, 
Испостава Ивањица. 

Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати 
у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у Националној 
служби за запошљавање - Испостава Ивањица, Вукадина 
Стојановића број 6, Ивањица.

пословни 
центри 

нсЗ

Подршка у 
реализацији 

предузетничке 
идеје
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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

513

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

ј а г о д и н а

Центар за соЦијални рад 
„деспотоваЦ“
35213 Деспотовац, Моравска 28
тел. 035/611-394

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад 
може бити именован држављанин Републике Србије, 
који је стекао високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких и андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник и најмање пет годи-
на радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс и 
конкурсну документацију кандидат је дужан да под-
несе и програм рада за мандатни период на који се 
врши избор, оверену фотокопију дипломе о стручној 
спреми, потврду о радном искуству у струци, уве-
рење о држављанству и уверење да није осуђиван 
и да се против њега не води кривични поступак, као 
и да има општу здравствену способност. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

л о З н и ц а

Град лозниЦа 
Градска управа
15300 Лозница, Карађорђева 2
тел. 015/882-240

Портпарол за штампу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (факултет 
друштвених наука); положен стручни испит за рад 
у органима државне управе, најмање 1 година рад-
ног искуства у струци.

Систем инжењер програмер
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (електротех-
ничког, рачунарског, информатичког смера); поло-
жен стручни испит за рад у органима државне 
управе, најмање 1 година радног искуства у обла-
сти информационих технологија.

Имовинско-правни послови

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (правни 
факултет); положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе, најмање 1 година радног 
искуства у струци.

Послови шумарства, 
водопривреде и аграра

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (шумарски 
или пољопривредни факултет); положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, најмање 
2 година радног искуства у струци.

Стручни послови за рад 
Градског већа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (правни 
факултет); положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе, најмање 1 година радног 
искуства у струци.

Администратор локал 
инфосервиса (кол центар)

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме (електротех-
ничког, рачунарског или информатичког смера, 
гимназија); положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе, најмање 1 година радног 
искуства у струци.

Технички секретар начелника 
Градске управе

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (економског 
или правног смера, гимназија); положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, најмање 
1 година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат доставља: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о општој здравственој 
способности; уверење да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, уве-
рење да се против пријављеног кандидата не води 
истрага; уверење о пложеном стручном испиту за 
рад у органима државне управе; доказ о радном 
искуству. Доказ о испуњености услова у погледу 
опште здравствене способности кандидати ће дос-
тавити по коначности одлуке о избору, а пре доно-
шења решења о пријему у радни однос. Пријаве 
на оглас са потребним документима подносе се 
начелнику Градске управе, преко Писарнице града 
Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

Економ

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (друштвеног 
или техничког смера).

Портир чувар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (друштвеног 
или техничког смера).

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат доставља: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о општој здравственој 
способности; уверење да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, уве-
рење да се против пријављеног кандидата не води 
истрага. Доказ о испуњености услова у погледу 
опште здравствене способности кандидат ће дос-
тавити по коначности одлуке о избору, а пре доно-
шења решења о пријему у радни однос. Пријаве 
на оглас са потребним документима подносе се 
начелнику Градске управе, преко Писарнице града 
Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

н и ш

општинска управа 
општине дољеваЦ
18410 Дољевац

Послови радних односа, 
послови приступа 
информацијама од јавног 
значаја, заштите података 
о личности и борбе против 
корупције-приправник у 
Одељењу за општу управу и 
ванпривредне делатности
на одређено време

УСЛОВИ: стручна спрема утврђена Правилником 
о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Општинској управи Општине Доље-
вац, бр. 110-60 од 23.10. 2008. године, 110-80 од 
16.11.2009. године, 110-86 од 24.12.2009. године, 
110-32 од 26.07.2010. године, 110-52 од 18.11.2010. 
године, 110-6 од 01.03.2011. године, 110-14 од 
25.03.2011. године, 110-24 од 12.08.2011. године, 
110-46 од 07.10.2011. године, 110-59 од 08.12.2011. 
године, 110-17 од 05.03.2012. године, 110-20 од 
23.04.2012. године: правни факултет (VII/1 степен 
стручне спреме). Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије; уверење о општој здравстве-
ној способности; извод из матичне књиге рођених; 
уверење да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу.

зеМљорадниЧка задруГа 
„оБлаЧинска вишња“
18252 Мерошина, Цара Лазара 17
тел. 018/897-443

Директор
на период од 5 година

УСЛОВИ: висока стручна спрема, пољопривредне 
или економске струке и две године радног иску-
ства (фотокопија дипломе и радне књижице); да 
кандидат није осуђиван за кривична дела про-
тив привредне и службене дужности (уверење 
надлежног судског органа, не старије од 3 месеца); 
возачка дозвола „Б“ категорије; познавање неког 
од страних језика; план и програм рада; поседо-
вање организаторских и комуникацијских вешти-
на. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Додатне 
информације могу се добити на број телефона: 
064/9108-721, контакт особа: Братислав Марковић. 
Сви кандидати који поднесу благовремене и потпу-
не пријаве по конкурсу, о резултатима избора биће 
обавештени у року од 5 дана од дана доношења 
одлуке Скупштине о избору директора.

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

Администрација и управа
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н о в и  с а д

општина БеЧеј 
Месна заједниЦа 
Милешево
21227 Милешево, Лењинова 26

Секретар месне заједнице
на период 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, држављанство 
РС; радно искуство на управним, организационим 
и сличним пословима у трајању од најмање 3 годи-
не; да кандидат није под истрагом; да против кан-
дидата није подигнута оптужница која је ступила 
на правну снагу за кривична дела за која се гони 
по службеној дужности и да није кажњаван за кри-
вична дела за која се гони по службеној дужности. 
Уз пријаву приложити: уверење о држављанству 
РС, диплому о стеченој стручној спреми (или ове-
рена фотокопија), уверење о радном искуству (или 
оверена фотокопија радне књижице), уверење о 
некажњавању и уверење да против кандидата није 
подигнута оптужница која је ступила на правну 
снагу, за кривична дела за која се гони по службе-
ној дужности. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања.

п а н ч Е в о

општина коваЧиЦа 
општинска управа
26210 Ковачица, Маршала Тита 50
тел. 013/661-122

Курир-достављач
за матично подручје Ковачица 
у Одељењу за општу управу и 
заједничке послове Општинске 
управе Општине Ковачица

УСЛОВИ: Кандидат подноси, поред документације 
утврђене чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима (доказ о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених и уверење да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу) и доказе о испуњавању посеб-
них услова утврђених Правилником о унутрашњој 
организацији и раду Општинске управе и система-
тизацији радних места: тачка 1 - доказ о заврше-
ном II степену школске спреме. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у року од 8 
дана од дана објављивања огласа, на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „За оглас“. Контакт теле-
фон: 013/661-122. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. О извршеном избору 
кандидати ће бити писмено обавештени.

п и р о т

јкп „реГионална 
депонија пирот“ 
општина пирот
18300 Пирот, Српских владара 82

Директор
на мандат од четири године

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова директора, да се против њега не 
води кривични поступак, завршен правни, економ-
ски факултет, са најмање VII/1 степеном стручне 
спреме, радно искуство од најмање три године у 
струци, да је у досадашњем раду исказао своје рад-
не и организационе способности. Пријава на кон-
курс треба да садржи: име и презиме кандидата, 
датум рођења, адресу становања, податке о обра-
зовању, податке о врсти радног искуства са крат-
ким описом послова на којима је кандидат радио 
и одговорностима на тим пословима. Докази који 
се прилажу уз пријаву на конкурс: оверена дипло-
ма о стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, доказ о радном 
искуству у струци, уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак и да није правоснажном 
пресудом осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци, односно за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова дирек-
тора, уверење о неосуђиваности-извод из казнене 
евиденције МУП-а. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Конкурсна комисија ће у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријаву на конкурс прегле-
дати комплетност пријава и направити списак кан-
дидата који испуњавају захтеване услове. Одлука о 
избору кандидата биће донета у року од 15 дана од 
дана истека рока за пријаву на конкурс и доставље-
на свим кандидатима. Мандат директора траје чети-
ри године. Пријаве се подносе на адресу: Општина 
Пирот, Српских владара 82, са назнаком: „За кон-
курс“. Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Бојан Пешић, број тел. 010/305-516. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве, као и пријаве послате 
електронском поштом, неће се узимати у обзир.

п о ж а р Е в а ц

општинска управа општине 
велико Градиште одељење 
за инспекЦијске послове
12220 Велико Градиште, Житни трг 1
тел. 012/662-124
тел/факс: 012/661-128

Комунални инспектор у 
Општинској управи Општине 
Велико Градиште

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: VII степен 
стручне спреме, машинског, правног или ФПН сме-
ра, да кандидати имају најмање 2 године радног 
искуства на овим и сличним пословима, возачка 
дозвола „Б“ категорије, положен стручни испит 
за рад у државним органима и познавање рада на 
рачунару, да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад на овим пословима, што ће се 
утврдити лекарским уверењем, да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела која их 
чине неподобним за рад у државним органима, да 
су држављани Републике Србије. Уз пријаву кан-
дидати треба да приложе доказе о испуњавању 
услова и кратку биографију. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

п р и ј Е п о љ Е

општина пријепоље 
општинска управа
31300 Пријепоље
Братства и јединства 1
тел. 033/714-073

Послови рачуноводства за 
месне заједнице

Финансијски послови у Одсеку 
за друштвену бригу о деци

УСЛОВИ: средња школска спрема-IV степен, еко-
номског смера или гимназија, најмање једна годи-
на радног искуства, познавање рада на рачунару и 
положен стручни испит за рад у државним органи-
ма. Уз пријаву на оглас кандидати су обавезни да 
поред доказа о испуњености посебних услова при-
ложе и доказе о испуњености општих услова: уве-
рење да су држављани Републике Србије; доказ да 
нису осуђивани за кривично дело на безусловну 
казну затвора у трајању од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државним органима; извод из 
матичне књиге рођених. Изабрани кандидати оба-
везни су да пре заснивања радног односа приложе 
и доказ да имају општу здравствену способност. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

општинска управа приБој 
(за начелника општинске 
управе)
31330 Прибој, 12. јануар 108
тел. 033/2445-442

Грађевински инспектор
на одређено време годину дана

УСЛОВИ: дипломирани инжењер грађевинарства-
мастер, дипломирани инжењер грађевинарства 
или дипломирани инжењер архитектуре-мастер, 
дипломирани инжењер архитектуре који има нај-
мање три године радног искуства у струци, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне 
управе и други услови прописани законом. Уз 
пријаву приложити оригинале или оверене фото-
копије: уверења о држављанству, извода из матич-
не књиге рођених, доказа о одговарајућој стручној 
спреми и уверења о положеном стручном испиту 
за рад у органима државне управе.

Стручни сарадник за 
имовинско-правне послове и 
грађевинарство

УСЛОВИ: висока стручна спрема правног смера 
и обављен приправнички стаж, уз обавезу пола-
гања стручног испита за рад у органима државне 
управе, у року од 6 месеци од дана заснивања рад-
ног односа. Уз пријаву приложити оригинале или 
оверене фотокопије: уверења о држављанству, 
извода из матичне књиге рођених, доказа о одго-
варајућој стручној спреми и уверења о положеном 
стручном испиту за рад у органима државне упра-
ве.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

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

Администрација и управа
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п р о К У п љ Е

репуБлика срБија 
општина куршуМлија 
јавно предузеЋе 
дирекЦија за изГрадњу, 
урБанизаМ, планирање и 
пројектовање 
и стаМБене послове
18430 Куршумлија
Улица Карађорђева 13
тел. 027/381-514

Референт за геодетске 
послове

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - IV степен 
стручне спреме геодетске струке, положен струч-
ни испит за рад у државним органима, 3 године 
радног искуства, држављанство Републике Србије. 
Потребна документација: оверена диплома; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; доказ надлежног органа да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за дело које га 
чини неподобним за рад у државном органу; за 
мушкарце: уверење о регулисаној војној обавези; 
доказ о радном искуству; лекарско уверење (дос-
тавити по пријему у радни однос). Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене молбе неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на адресу: Јавно предузеће 
Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање и 
пројектовање и стамбене послове Општине Куршу-
млија, 18430 Куршумлија, Улица Карађорђева 13, 
или предати Писарници Дирекције, са назнаком: 
„За јавни оглас“.

с У б о т и ц 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

Извршилац за уређивање 
Интернет портала града 
Суботице

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, са најмање јед-
ном годином радног искуства у струци; познавање 
рада на рачунару. Поред посебних услова, канди-
дати за заснивање радног односа на неодређено 
време на горенаведеном радном месту, треба да 
испуњавају 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 кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Оглас остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве на оглас, са дока-
зима о испуњавању свих горенаведених услова за 
заснивање радног односа, заинтересовани кан-
дидати подносе путем поште, на адресу: Градска 
управа Града Суботице (Пријава на оглас), Трг сло-
боде 1, или лично у Градски услужни центар Града 
Суботице, приземље, Трг слободе 1. Документацију 
којом се доказује испуњеност услова из огласа кан-
дидати подносе у оригиналу или оверене фотоко-
пије. У противном, пријава ће се сматрати непотпу-
ном. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве 
неће бити узете у обзир приликом одлучивања о 
избору кандидата.

ш а б а ц

општинска управа 
општине владиМирЦи
15225 Владимирци, Светог Саве 34

Сарадник за послове 
издавања одобрења за 
изградњу, употребних и 
других дозвола
на одређено време од 12 месеци, 
у својству приправника

УСЛОВИ: грађевински факултет.

Матичар - шеф Месне 
канцеларије Јаловик
на одређено време од 12 месеци, 
у својству приправника

УСЛОВИ: правни факултет.

ОСТАЛО: Уз пријаву и биографију, кандидат дос-
тавља доказе о испуњавању услова: доказ о 
школској спреми (оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о здравственој 
способности (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да се против њега не води кривични посту-
пак (оригинал или оверена фотокопија). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на оглас, са назнаком: „За оглас“, слати 
поштом на горенаведену адресу.

општина БоГатиЋ 
општинска управа
15350 Богатић, Мике Витомировића 1

Матичар за матична подручја 
Метковић и Узвеће

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), у образовно-
научном пољу друштвено-хуманистичких наука, 
односно високо образовање стечено на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не друштвеног смера, положен посебан стручни 
испит за матичара и овлашћење за обављање 
послова матичара. Пријаву на оглас може подне-
ти лице које поред наведених услова испуњава и 
опште услове утврђене чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима, и то: да је држа-
вљанин Републике Србије; да је пунолетно; да има 
општу здравствену способност; да није осуђива-
но за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уз пријаву на оглас кандидати 
достављају: извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству Републике Србије; уверење 
о општој здравственој способности (доставља само 
изабрани кандидат); оверену копију дипломе; уве-
рење о положеном посебном стручном испиту за 
матичара; овлашћење за обављање послова мати-
чара. Пријаве на оглас слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

У ж и ц Е

кјп „златиБор“
31315 Златибор
Прве партизанске болнице 7
тел. 031/841-368

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII-VI степен стручне спреме, економски 
смер; положен стручни испит овлашћеног рачуно-
вође; најмање 3 године радног искуства у струци. 
Уз пријаву на оглас кандидат треба да достави 
доказе о испуњености општих и посебних услова: 
оверену фотокопију дипломе; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству. Прија-
ве слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас-не отварати“.

јп дирекЦија за 
изГрадњу  
„Бајина Башта“
31250 Бајина Башта
Кнеза Милана Обреновића 34/2
тел. 031/862-048

Контролор паркирања
на одређено време до једне 
године
4 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без 
обзира на радно искуство. Пријаве слати на горе-
наведену адресу. Уз пријаву доставити: доказ о 
стручној спреми и уверење о држављанству. За све 
додатне информације обратити се на број телефо-
на: 031/862-048.

 Трговина и услуге
„KLEFFMANN“ DOO
11070 Нови Београд
Алексиначких рудара 37
тел. 011/2699-915, 063/331-948

Теренски анкетар
већи број извршилаца

Место рада: више места на територији Републи-
ке Србије (без Косова и Метохије) - кандидати ће 
бити ангажовани према општини пребивалишта 
или најближој општини, у складу са могућностима 
кандидата да путује.

Опис посла: вршење анкетирања пољопривред-
них произвођача у оквиру пројекта из области 
пољопривреде - кукуруз и сунцокрет.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, без 
обзира на профил/врсту школе; поседовање 
возачке дозволе „Б“ категорије је пожељно; позна-
вање места у општини рада је пожељно. Кандида-
ти који су радили сличне послове имаће предност 
приликом избора.

ОСТАЛО: теренски рад; дужина радног времена је 
у зависности од могућности анкетара (по избору); 
послодавац сноси трошкове превоза (аутобуске 
карте или рачуне за гориво). За кандидате који ће 
бити ангажовани послодавац организује обавезну 
обуку, у трајању 2-3 сата, у току договореног дана 
у Новом Саду и Београду и рефундира трошкове 
превоза.

Врста радног односа: радно ангажовање по угово-
ру о делу у периоду од 01.06 - 20.07.2012. године.

Трајање конкурса: до 31.05.2012. године. Заинте-
ресовани кандидати могу да се јаве на горенаве-
дене бројеве телефона, особи за контакт: Ранки 
Ићитовић.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА прАВА АДрЕсА:

Администрација и управа / Трговина и услуге
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„C & LC - GROUP“ Dоо
11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 106/2
тел. 060/1052-209

Возач шлепера
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ возач, рад-
но искуство 2 године у вожњи шлепера са при-
колицом - када, поседовање возачке дозволе „Е“ 
категорије. Рок за пријаву је 15 дана од дана обја-
вљивања огласа.

ауто Центар 
теХниЧки преГлед „коБра“
11000 Београд, Грчића Миленка 49
тел. 060/7667-557

Референт на линији техничког 
прегледа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, аутомехани-
чар; саобраћајни техничар; поседовање возачке 
дозволе „Б“ категорије. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на број тел. 060/7667-557. Конкурс 
је отворен до попуне радног места.

Модни студио „ГајиЋ“ 
доо
11000 Београд
Ивана Милутиновића 81а
тел. 011/2085-117

Продавац

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 12 месеци рад-
ног искуства на наведеним или сличним послови-
ма.

Радник на сито штампи и вез 
машини

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, кон-
фекцијски техничар или шивач; 12 месеци радног 
искуства на наведеним пословима.

„ZEN TAIјI“ Dоо
11070 Нови Београд, Сурчинска 102
тел. 064/4013-400

Масер
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, физи-
отерапеут или КВ масер, познавање енглеског јези-
ка (средњи ниво). Пријаве слати поштом на наве-
дену адресу или на е-mail: marijana.brankovic83@
gmail.com.

ад „сиГурност-враЧар“
11000 Београд, Церска 76а
тел. 069/8202-631

Систем администратор
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, електро 
струке; 6 месеци радног искуства; возачка дозвола 
„Б“ категорије; енглески језик-средњи ниво.

„WINNER KADE“ Dоо
34000 Крагујевац, Атинска 2
тел. 034/323-767

Пословни секретар
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економиста 
или IV степен стручне спреме, економске струке; 
знање енглеског језика-почетни ниво; основно 
познавање књиговодствених послова; предвиђен 
пробни рад-1 месец. Заинтересовани кандида-
ти треба да се јаве ради више информација и 
договора на број тел. 034/323-767, најкасније до 
25.05.2012. године.

опште удружење 
такси превозника „пинк“
34000 Крагујевац, 27. март 19
e-mail: оffice@pinktaxi.rs

Диспечер
на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, матурант гим-
назије; економски техничар или правни техничар; 
знање рада на рачунару; знање енглеског језика 
- почетни ниво; предвиђен пробни рад-1 месец; 
предвиђен рад у сменама и ноћни рад. Заинтере-
совани кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: 
оffice@pinktaxi.rs, најкасније до 31.05.2012. године.

Маестро соко доо
18230 Сокобања, Светог Саве 4-6
тел. 063/231-751

Мушки фризер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - мушки фризер.

Женски фризер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - женски фризер.

„пословни систеМ“ доо 
нови БеоГрад
11000 Нови Београд, Гоце Делчева 37
тел. 011/2699-025

Физичко обезбеђење и 
заштита од пожара
за рад у Сомбору, на одређено 
време
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, службеник 
обезбеђења и ППЗ; основна информатичка обука 
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); дозвола 
за ношење оружја; обука за физичко-техничко 
обезбеђење и противпожарну заштиту; енглески 
језик-почетни ниво; рад у сменама; ноћни рад; 6 
месеци пробног рада; 12 месеци радног искуства. 
Рок за пријаву је 30 дана.

услужно-трГовинско 
предузеЋе „наМа-коМ“ доо
11000 Београд, Цара Душана 39
тел. 062/486-237

Шивач конфекције
4 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, шивач 
конфекције или текстила; радно искуство од 12 
месеци; рад је на неодређено време.

„пословни систеМ Фто“ доо
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 37
тел. 011/3193-624, 064/2089-511

Службеник обезбеђења и ППЗ
на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању, завршен курс за руковање оружјем, 
познавање рада на рачунару, познавање енглеског 
језика (почетни ниво), положен стручни испит из 
ЗОП-а, радно искуство до 1 године, да кандида-
ти нису кривично осуђивани, пробни рад 6 месе-
ци. Пријаве слати на адресу: Нови Београд, Гоце 
Делчева 46 или на е-mail: poslovnisistem.fto@gmail.
com, у року од 30 дана од дана објављивања огла-
са.

уГоститељска радња 
каФе посластиЧара „сан“
18000 Ниш, Војводе Мишића 30
тел. 069/5050-210

Продавачица-конобарица
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, продавац; 
конобар; познавање рада на рачунару; пожељно 
радно искуство.

„конзул“ доо нови сад
21000 Нови Сад, Стевана Мусића 1
тел. 021/4898-673

Представник за подручје 
Суботице
на одређено време

Опис посла: проналажење пословних партнера и 
клијената и одржавање односа са истим, продаја 
из произвођачког асортимана послодавца, купо-
вина и продаја сировина, анализа и пропагирање 
идеја и понуде, прикупљање информација и испи-
тивање тржишта, развијање односа са клијентима, 
развијање нових тржишта, закључивање уговора.

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен, 
пољопривредни факултет, смер агроекономија 
или економски факултет, ВШС одговарајућег обра-
зовања, радно искуство од 12 месеци на сличним 
пословима, комуникативност, сналажљивост, ана-
литичност, одговорност, способност самосталног и 
тимског рада, познавање рада на рачунару: Wоrd, 
Еxcel, Интернет, пожељно познавање енглеског 
језика али није услов, возачка дозвола „Б“ катего-
рије. Пријаве доставити на e-mail: branka.grubic@
konzul.rs, оffice@konzul.rs. Рок за конкурисање: 
10.06.2012. године.

SZR „UNLIMITED“ 
предузетник  
неБојша прља
24000 Суботица, Ивана Тургењева 2
тел. 063/514-665

Шивач текстила
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, текстил-
не струке или лице без обзира на врсту и степен 
стручне спреме, са радним искуством на траженим 
пословима, искуство у раду са ибердек шиваћом 
машином, ендлерицом и машином за равно ште-
пање, лица без радног искуства текстилне струке 
која су у оквиру практичне наставе обучавана на 
наведеним машинама за шивење. Пријаве канди-
дата на број телефона: 063/514-665, најкасније до 
25.05.2012. године. Контакт особа и предузетник: 
Небојша Прља.

Трговина и услуге
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ур „неМања плус“
18000 Ниш
Булевар др Зорана Ђинђића 54
е-mail: vanjamisic@gmail.com

Роштиљ мајстор
2 извршиоца

УСЛОВИ: роштиљ мајстор; радно искуство 12 месеци.

 Грађевинарство   
     и индустрија

„Гоша“ Ф.с.о. ад  
сиМиЋево
Индустријска 5, Симићево (Општина Жабари)
тел. 012/255-201, 255-202, 255-203, 255-204
e-mail: office@gosa.rs

Дипломирани машински 
инжењер
5 извршилаца

Опис посла: конструктивно технолошка произ-
водња и контрола квалитета.

Место рада: Симићево (Општина Жабари, код 
Велике Плане).

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер (VII/1 
степен стручне спреме); енглески или немачки 
језик - виши ниво (активно знање); радно искуство 
је небитно; пожељни приправници.

ОСТАЛО: Обезбеђен превоз до 30 км удаљености 
од места рада, обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана; пробни рад 3 месеца. Конкурс је отворен 
до попуне радних места. Заинтересовани кандида-
ти треба да се преко датих телефона обрате особи 
за контакт или своје пријаве пошаљу мејлом. Осо-
ба за контакт: Владимир Јоцић.

„татраваГонка Братство“ доо
24000 Суботица, Биковачки пут 2
тел. 024/623-201

Заваривач
на одређено време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме, КВ 
или ПКВ радник у траженом занимању или лице 
без обзира на врсту и степен стручне спреме, са 12 
месеци радног искуства на заваривачким послови-
ма. Рад у сменама. Јавити се на бројеве телефона: 
024/623-200 и 623-201. Особа за контакт: Весна 
Пољаковић. Рок за пријављивање: 23.05.2012. 
године.

„аDECCо оUTSOURCING“ DOO
11070 Београд, Владимира Поповића
тел. 060/7900-101
e-mail: violeta.stoilov@аdecco.com

Виљушкариста-оператер у 
магацину
на одређено време 12 месеци
27 извршилаца

УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме, виљуш-
кариста или магационер; поседовање сертифика-
та за управљање виљушкаром; возачка дозвола 
„Б“ категорије и основно знање рада на рачунару; 
рад у сменама; ноћни рад; предвиђен пробни рад 
6 месеци, пожељно радно искуство на пословима 
магационера. Заинтересована лица своје пријаве 
треба да шаљу на e-mail: violeta.stoilov@аdecco.

com или да се јаве ради више информација и дого-
вора на број тел. 060/7900-101, у времену од 09,00 
до 17,00 часова, најкасније до 30.05.2012. године.

„GEOGIS & MAP“ 
аГенЦија за Геодетске 
услуГе
32000 Чачак, Рајићева 21
тел. 063/412-994, 032/221-578
e-mail: geogismap@sezampro.rs

Дипломирани инжењер 
геодезије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер геодезије, радно искуство је небитно; 
смештај обезбеђен; возачка дозвола „Б“ катего-
рије-пожељна (није услов); познавање AutoCAD-
a-пожељно (није услов); теренски рад (више се 
ради у канцеларији); пробни рад од 3 месеца; у 
обзир може доћи и приправник (лице без радног 
искуства); лиценца инжењерске коморе-само ако 
лице има радно искуство у VII степену. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. Заинтересовани 
кандидати треба да се на горенаведене бројеве 
телефона обрате особи за контакт: Јели Иванов.

конЦерн „ФарМакоМ М.Б.“ 
шаБаЦ ливниЦа „пожеГа“ 
ад пожеГа
Пожега, Бакионичка 14
тел. 031/3716-025

Шеф производње
пробни рад од 3 месеца

Опис посла: шеф производње одливака од компо-
зитног материјала.

УСЛОВИ: инжењер машинства или технологије 
(минимум VI степен); обавезно знање немачког 
или енглеског језика-виши ниво; пожељно позна-
вање рада на рачунару; пожељна возачка дозвола 
„Б“ категорије; најмање 3 године радног искуства у 
струци; могућност обезбеђеног смештаја.

Технолог у производњи
пробни рад од 3 месеца

Опис посла: руководилац производње одливака 
од композитног материјала.

УСЛОВИ: инжењер машинства или техноло-
гије (минимум VI степен); знање немачког или 
енглеског језика-виши ниво; пожељно познавање 
рада на рачунару; најмање 3 године радног иску-
ства у струци; могућност обезбеђеног смештаја.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радних 
места. Заинтересовани кандидати треба да се на 
горенаведени број телефона обрате особи за кон-
такт: Николи Шојићу.

„стил-инжењеринГ“ доо
11080 Земун, Главна 31
тел. 011/2106-827

Медицинска сестра
за рад у Прокупљу
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска сестра, пожељно је знање енглеског језика 
и познавање рада на рачунару. Заинтересовани 
кандидати могу се јављати на бројеве телефона: 
011/2106-827 или 064/1306-764.

„татраваГонка Братство“ доо
24000 Суботица, Биковачки пут 2
тел. 024/623-200, 623-201

Машински инжењер
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, завр-
шен машински факултет или ВТШ, активно знање 
немачког језика, рад на рачунару, возачка дозво-
ла „Б“ категорије пожељна али није услов. Прија-
ве слати електронском поштом на e-mail: vesna.
poljakovic@tvbratstvo.rs или поштом на горенаведе-
ну адресу. Детаљније информације могу се добити 
на горенаведене бројеве телефона. Особа за кон-
такт: Весна Пољаковић. Рок за пријављивање је 
21.05.2012. године.

доо „терМовент сЦ“
21235 Темерин
Индустријска зона бб
тел. 021/842-156
e-mail: оffice@termoventsc.rs

Технолог-инжењер 
заваривања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
машински факултет, смер техничка механика и 
дизајн у техници, производно машинство или енер-
гетика и процесна техника; уверење о завршеном 
курсу за међународне инжењере/технологе зава-
ривања WЕ/WТ; познавање рада на рачунару и 
програма за параметарско моделирање; положен 
возачки испит за „Б“ категорију; активно знање 
енглеског језика.

„ливниЦа топола“ ад 
у реструктурирању
34310 Топола
Пилота Зорана Томића 23
тел. 034/6170-172
e-mail: оlivera.colic@livnicatopola.rs

Развојни технолог
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл. 
инжењер металургије или дипл. инжењер машин-
ства; познавање рада на рачунару; возачка доз-
вола „Б“ категорије; спремност за рад у условима 
мултидисциплинских техничких утицаја на моде-
лирање, калуповање и изливање сложених обли-
ка и захтевних конструкцијских особина одливака. 
Заинтересована лица треба да пошаљу CV поштом, 
на горенаведену адресу или електронском поштом 
на адресу: оlivera.colic@livnicatopola.rs, у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

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

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 СР 
Немачкој:

Послодавац: St Georg Klinikum 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 лекара специјалисте неуроп-
сихијатрије.

УСЛОВИ: специјалиста неурологије, специјалиста 
психијатрије, специјалиста неуропсихијатрије или 
лекар опште медицине на специјализацији из неу-
рологије/психијатрије/неуропсихијатрије; знање 
немачког језика-минимум Б1 ниво, пожељан Б2; 
пожељно основно знање рада на рачунару (Wоrd, 
Еxcel); стручни испит за лекаре специјалисте.

Радно искуство: пожељно 1-2 године започете спе-
цијализације (за лекаре опште медицине).

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 платом од 4.100 € бру-
то; дужина радног времена: 8 часова дневно; рад 
у сменама.

Потребна документација: радна биографија/
CV са фотографијом на немачком језику (са кон-
такт подацима и подацима о траженим знањима, 
пожељно је имати сертификат/уверење о положе-
ном курсу немачког језика); пропратно писмо на 
немачком језику; фотокопија дипломе медицин-
ског факултета; фотокопија уверења о положеном 
специјалистичком испиту-за лекаре специјалисте 
или доказ о току специјализације из тражених 
области.

Начин конкурисања: Документацију доставити 
поштом, на адресу: Национална служба за запо-
шљавање, Одељење за посредовање у запошља-
вању, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком: 
„За конкурс: неуропсихијатар-СР Немачка“. Неком-
плетне пријаве неће бити разматране. Рок трајања 
конкурса: до попуне радног места.

наЦионална служБа за 
запошљавање
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за рад у СР 
Немачкој:

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

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

Опис посла: послови лекара специјалисте интер-
вентног кардиолога.

УСЛОВИ: специјалиста кардиологије; знање 
немачког језика-средњи ниво (минимум Б1 ниво, 
пожељан Б2); стручни испит; лиценца пожељна.

Радно искуство: неопходно је да лекар зна самос-
тално да врши катетеризацију, уградњу стентова, 
Ехо и осталу кардиолошку дијагностику.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана; основна 
плата је 4.100 € бруто, а повећава се у договору са 
послодавцем (у зависности од искуства и вештине 
лекара); дужина радног времена: 8 часова днев-
но; рад у сменама; ноћни рад; могу конкурисати и 
лекари који су у пензији.

Потребна документација: радна биографија/CV на 
немачком језику (са фотографијом, контакт пода-
цима и подацима о траженим искуствима и знањи-
ма, пожељно је имати сертификат/уверење о поло-
женом курсу немачког језика); пропратно писмо на 
немачком језику; фотокопија дипломе медицин-
ског факултета преведена на немачки језик; фото-
копија уверења о положеном специјалистичком 
испиту преведена на немачки језик.

Начин конкурисања: Документацију доставити 
поштом, на адресу: Национална служба за запо-
шљавање, Одељење за посредовање у запошља-
вању, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком: 
„За конкурс: кардиолог-СР Немачка“. Некомплетне 
пријаве неће бити разматране. Рок трајања кон-
курса: до 31.05.2012. године.

дз „др сиМо МилошевиЋ“
11000 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Виши лабораторијски 
техничар

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер 
виши лабораторијски техничар; VI степен стручне 
спреме, положен стручни испит, лиценца и позна-
вање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и 
Windows окружење).

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
смер лабораторијски техничар; IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит, лиценца и позна-
вање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и 
Windows окружење).

Виши радиолошки техничар

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер 
виши радиолошки техничар; VI степен стручне 
спреме, положен стручни испит, лиценца и позна-
вање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и 
Windows окружење).

ОСТАЛО: Молбе се предају поштом или Архиви 
Дома здравља, Пожешка 82, III спрат, соба бр. 15.

клиниЧко-БолниЧки 
Центар „звездара“
11000 Београд
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Доктор медицине
за Службу анестезије са 
реанимацијом
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет, положен стручни испит, 
радно искуство у служби за анестезију са реанима-
цијом од најмање 12 месеци, поседовање лицен-
це. Заинтересовани кандидати треба да доставе: 
пријаву са биографијом, оверену фотокопију уве-
рења о завршеном медицинском факултету; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце, оверену 
фотокопију радне књижице. Пријаве се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс ради пријема у радни 
однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Учесници конкурса пис-
мено ће бити обавештени о резултатима.

клиниЧко-БолниЧки 
Центар „звездара“
11000 Београд
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Медицинска сестра-техничар
за клиничко одељење за 
кардиоваскуларне болести 
Клинике за интерне болести

Медицинска сестра-техничар
за Клинику за уво, грло и нос

Медицинска сестра-техничар
за клиничко одељење за 
урологију Клинике за хирургију
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2, VI/1 или IV степен стручне спреме, 
завршена виша медицинска или висока здравстве-
на струковна школа или средња медицинска школа 
(VI или IV степен стручне спреме) општег смера, 
оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија 
о положеном стручном испиту, извод са евиден-
ције Националне службе за запошљавање, потвр-
да о дужини радног стажа након положеног стуч-
ног испита (оверена фотокопија радње књижице), 
потребна препорука претходне здравствене уста-
нове у којој је стаж остварен. Пријаве са биогра-
фијом и овереним фотокопијама доказа о испуња-
вању захтеваних услова, посносе се у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс ради пријема у радни однос“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Учесници конкурса писмено ће бити 
обавештени о резултатима.

CLINICANOVA
11000 Београд, Вишеградска 26
тел. 011/7151-780
е-mail: sanja.vitomirovic@clinicanova.rs

Медицински биохемичар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицин-
ски биохемичар; возачка дозвола „Б“ категорије; 
основна информатичка обука; положен стручни 
испит. Оглас је отворен до попуне радног места.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор  
на захтеве клијената

Медицина и пољопривреда
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доМ здравља 
„др Милорад влајковиЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Медицинска сестра-техничар
за рад у Служби хитне 
медицинске помоћи, на одређено 
време до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа-
општи смер, положен стручни испит, возачка доз-
вола „Б“ категорије и да је кандидат активан возач. 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи-општи 
смер, оверену фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за 
рад-лиценце, фотокопију возачке дозволе и радну 
биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати поштом на наве-
дену адресу или лично доставити у писарницу Дома 
здравља Барајево.

доМ здравља свилајнаЦ
35210 Свилајнац, Краља Петра I  47

Доктор медицине
на одређено време због 
повећаног обима посла, у 
трајању од 12 месеци, на 
пословима доктора медицине 
у Служби за хитну медицинску 
помоћ у ДЗ Свилајнац

УСЛОВИ: висока стручна спрема-завршен медицин-
ски факултет-VII степен стручне спреме, положен 
стручни испит, лиценца за рад лекарске коморе, 
познавање рада на рачунару, радно искуство: мини-
мум једна година у струци. Молбе достављати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Молба за засни-
вање радног односа-доктор медицине“. Заинтересо-
вани кандидати, уз пријаву на оглас са кратком био-
графијом, као доказе подносе оверене фотокопије: 
дипломе о завршеном медицинском факултету, уве-
рења о положеном стручном испиту, лиценце за рад 
Лекарске коморе Србије, доказа о радном искуству-
стажу у струци (радна књижица). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене молбе неће се разматрати.

стоМатолошка 
ординаЦија 
„орто дент“
15320 Љубовија, Карађорђева 40
тел. 015/561-500, 064/2469-590

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен сто-
матолошки факултет и положен стручни испит; 
рад у стоматолошкој ординацији са зубном техни-
ком; могућност смештаја.

општа БолниЦа 
пожареваЦ
12000 Пожаревац
Братства и јединства 135

Лекар опште медицине
за рад у Општој болници 
Пожаревац, Пријемно ургентна 
служба, на одређено време од 3 
месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом; завр-
шен медицински факултет (VII степен/мастер сту-
дије) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој 
је потребно навести за које радно место се прија-
вљујете, треба доставити: кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету (VII 

степен/мастер студије), оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, извод из МК 
рођених (не старији од шест месеци или оверена 
фотокопија). Кандидати који су радили у струци 
дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицински техничар
за рад у Општој болници 
Пожаревац, Одељење ортопедије 
са трауматологијом, на одређено 
време од 3 месеца 
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом; завр-
шена средња медицинска школа - општи смер (IV 
степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој 
је потребно навести за које радно место се прија-
вљујете, треба доставити: кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи - 
општи смер, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, извод из МК рођених (не 
старији од шест месеци или оверена фотокопија). 
Кандидати који су радили у струци дужни су да 
доставе и оверену фотокопију лиценце.

Стручни сарадник за 
економске послове
за рад у Општој болници 
Пожаревац, Служба за јавне 
набавке, на одређено време од 3 
месеца 

УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом; VII 
степен стручне спреме - дипломирани економиста. 
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно 
место се пријављујете, треба доставити: кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном VII степену струч-
не спреме - дипл. економиста, извод из МК рођених 
(не старији од шест месеци или оверена фотокопија).

Спремачица
на одређено време од 3 месеца, 
за хигијенско - епидемиолошку 
службу
4 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом; завр-
шена основна школа; први степен стручне спреме. 
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које рад-
но место се пријављујете, треба доставити: кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној осмогодишњој 
школи, извод из МК рођених (не старији од шест 
месеци) или оверену фотокопију. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Пријаву са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Пожа-
ревац, Братства и јединства 135, 12000 Пожаревац.

општа БолниЦа 
„др алекса савиЋ“ 
прокупље
18400 Прокупље, Пасјачка 2
тел. 027/324-000

Возач санитетског возила

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; поло-
жен возачки испит „Б“ и „Ц“ категорије. Заинте-
ресовани кандидати уз пријаву подносе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
оверену фотокопију возачке дозволе „Б“ и „Ц“ 
категорије; кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Оглас ће бити објављен и на веб-сајту 
Министарства здравља РС. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати. Кандидат који 
буде примљен у радни однос обавиће пробни рад 
у трајању од 3 месеца. Пријаве доставити на адре-
су: Општа болница „Др Алекса Савић“ Прокупље 
(кадровској служби), Пасјачка 2, 18400 Прокупље 
или лично доставити у писарницу Опште болнице.

доМ здравља 
„др драГан Фундук“
22410 Пећинци, Јове Негушевића 5-7
тел. 022/86-266, 86-601, 436-266

Доктор медицине 
специјалиста педијатрије
за рад у амбуланти у 
Шимановцима

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; поло-
жен стручни испит; завршена специјализација из 
педијатрије. Уз пријаву заинтересовани кандида-
ти подносе следеће доказе о испуњености услова: 
оверену копију дипломе, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту и о специјализацији, 
решење о издавању лиценце, краћу биографију 
са пропратним писмом. Рок за доставу пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа. Контакт тел. 
022/436-266. Пријаве доставити на адресу Дома 
здравља или лично доставити у Дом здравља.

доМ здравља крупањ
Крупањ, Владе Зечевића 61
тел. 015/581-311 (11-13h), 065/2285-662

Дипломирани биохемичар

Опис посла: извођење свих биохемијских анали-
за; спровођење унутрашње и спољашње контроле 
квалитета рада.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут (смер биохе-
мија) или доктор медицине - специјалиста биохе-
мије; радно искуство: небитно; положен стручни 
испит; плаћен превоз до 40 км удаљености од мес-
та рада; пробни рад 3 месеца. Конкурс је отворен 
до попуне радног места. Заинтересовани кандида-
ти треба да се преко датих телефона обрате особи 
за контакт: Љубици Исаиловић Радић.

институт за јавно 
здравље срБије 
„др Милан јовановиЋ 
Батут“
11000 Београд, Др Суботића 5

Стручни сарадник-
здравствени радник
у Одељењу за едукацију 
становништва Центра за 
промоцију здравља Института

Опис послова: учествовање у реализацији, мони-
торингу, евалуацији програма и кампања за ниво 
примарне здравствене заштите; учествовање и 
праћење реализације и извршења планова рада 
Института/Завода за јавно здравље за поједине 
националне програме промоције здравља, пројек-
те и кампање, у складу са стратегијама и циље-
вима СЗО; учествовање у изради стручно-методо-
лошких образаца и водича добре праксе; активно 
учествовање у раду саветовалишта за промоцију 
здравља и превенцију обољења.

УСЛОВИ: висока стручна спрема-доктор меди-
цине или доктор стоматологије; активно знање 
енглеског језика или другог светског језика; рад на 
рачунару-напредни корисник; самостална, педант-
на и одговорна особа. Пријаве и CV слати на е-mail: 
danijela_priljeva@batut.оrg.rs или на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Само ће кан-
дидати који уђу у ужи избор бити обавештени о 
резултатима. Оглас је отворен до 18.05.2012. годи-
не.

Медицина и пољопривреда
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доМ здравља  
„нови БеоГрад“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/2222-100, 2222-141

Медицинска сестра општег 
смера
на одређено време до 3 месеца 
ради замене одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша 
или средња медицинска школа, положен стручни 
испит.

Лабораторијски техничар
на одређено време до 3 месеца 
ради замене одсутног запосленог
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша 
или средња медицинска школа, смер за лаборато-
ријског техничара, положен стручни испит.

Хигијеничарка
на одређено време због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом, контакт телефоном и неовереним фотоко-
пијама докумената којима се доказује испуњеност 
услова огласа, предати преко Архиве Дома здра-
вља (соба бр. 3, III спрат) на наведену адресу, са 
назнаком за које радно место се подноси пријава. 
Одлука о избору биће објављена на огласној табли 
поред собе Архиве, а изабрани кандидат биће лич-
но обавештен телефонским путем.

„HV PARTNER“ Dоо
24217 Мала Босна, Суботичка 23
тел. 024/796-058
е-mail: hvpartnerdоо@gmail.com

Пословођа дистрибутивног 
центра у Бајмоку
на одређено време од 3 месеца, 
са могућношћу заснивања 
сталног радног односа

Пословођа диструбутивног 
центра у Бикову
на одређено време од 3 месеца, 
са могућношћу заснивања 
сталног радног односа

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, 
предност: пољопривредне или агроекономске 
струке, пожељно радно искуство на послови-
ма организације пољопривредне производње и 
пословима продаје, основи рада на рачунару, 
мађарски језик-средњи ниво, возачка дозвола 
„Б“ категорије. Заинтересовани кандидати тре-
ба да се обрате на горенаведени број телефона, 
особи за контакт: Ивани Муњас, радним данима, 
у времену од 10,00 до 12,00 часова или да своје 
пријаве пошаљу мејлом. Рок за пријављивање је 
до 21.05.2012. године.

спеЦијална БолниЦа за 
ЦереБралну парализу 
и развојну неуролоГију
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Виши физиотерапеут-
спортски инструктор
на одређено време ради замене 
одсутног радника

УСЛОВИ: виша медицинска школа-VI степен струч-
ности, спортског или физиотерапеутског смера; 
положен стручни испит; радно искуство 12 месе-
ци. Уз пријаву приложити биографију и оверене 
фотокопије: дипломе о завршеној школи; о поло-
женом стручном испиту; извода из матичне књиге 
рођених; уверења о држављанству и потврде да се 
против лица не води судски поступак. Пријаве са 
потребном документацијом доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса.

доМ здравља
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Медицинска сестра-општи 
смер
на одређено време ради замене 
раднице која се налази на 
породиљском боловању, за рад 
у Служби за хитну медицинску 
помоћ

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа-општи смер, положен 
стручни испит и да кандидат поседује лиценцу. 
Уз пријаву на оглас приложити доказе о испуња-
вању услова, у оригиналу или у овереном препису: 
уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, доказ да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак.

општа БолниЦа
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Медицинска сестра-општа 
пракса
на одређено време ради замене 
раднице, за рад у Служби за 
инфективне болести

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа-општи смер, положен 
стручни испит и да кандидат поседује лиценцу. 
Уз пријаву на оглас приложити доказе о испуња-
вању услова, у оригиналу или у овереном препису: 
уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, доказ да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак.

здравствена установа 
апотека „випера“
25000 Сомбор, Мирна 2
тел. 063/503-151, 064/8845-900
e-mail: viperasombor@sezampro.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца - 1 извршилац на 
одређено време од годину дана, 
1 извршилац на неодређено 
време, уз предвиђен пробни рад

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут-VII/1 степен; 
положен стручни испит, односно поседовање 
лиценце за рад; радно искуство: није битно; рад 
у сменама. Конкурс је отворен до попуне радних 
места. Заинтересовани кандидати треба да се јаве 
лицу за контакт: Станки Пејин, на горенаведене 
бројеве телефона или да пошаљу радне биогра-
фије на наведену мејл адресу.

спеЦијална БолниЦа 
„свети сава“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/2642-831

Доктор медицине 
специјалиста радиологије 
са едукацијом из 
неурорадиологије

УСЛОВИ: висока стручна спрема, медицински 
факултет; специјалистички испит из радиоло-
гије; едукација из неурорадиологије; једна годи-
на радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас 
приложити и следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту за звање доктор меди-
цине; оверену фотокопију уверења о положеном 
специјалистичком испиту из радиологије; акт којим 
се доказује едукација из неурорадиологије - ове-
рена фотокопија; кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на 
наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо 
означеног рока и без потпуне документације неће 
се узимати у разматрање.

доМ здравља 
„нови БеоГрад“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/2222-100, 2222-141

Виши радиолошки техничар

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша меди-
цинска школа, смер виши радиолошки техничар, 
положен стручни испит. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом, контакт телефоном и неовере-
ним фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, предати преко Архи-
ве Дома здравља (соба бр. 3, III спрат) на наведе-
ну адресу, са назнаком за које радно место се под-
носи пријава. Одлука о избору биће објављена на 
огласној табли поред собе Архиве, а изабрани кан-
дидат биће лично обавештен телефонским путем.

поништење оГласа 
спеЦијална БолниЦа за 
интерне Болести 
врњаЧка Бања
36210 Врњачка Бања, Олге Јовичић бб

Оглас објављен 25.04.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се у целости.

спеЦијална БолниЦа за 
интерне Болести 
врњаЧка Бања
36210 Врњачка Бања, Олге Јовичић бб

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, поло-
жен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном фармацеутском факултету, оверену 
фотокопију потврде о положеном стручном испиту, 
потврду о радном искуству и кратку биографију. 
Оглас ће бити објављен на веб-сајту Министар-
ства здравља. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Документацију доставити на горенаведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

Медицина и пољопривреда
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спеЦијална БолниЦа за 
псиХијатријске Болести 
„Горња топониЦа“
18202 Горња Топоница

Клинички психолог
на одређено време ради замене 
запослене на породиљском 
боловању

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
филозофски факултет - група психологија; поло-
жен стручни испит - здравствени сарадник дипло-
мирани психолог. Кандидат уз пријаву - биографију 
треба да достави: оверену фотокопију дипломе; 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; фотокопију уверења о држављанству. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

Медицински техничар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит. Кандидат уз пријаву - биографију 
треба да достави: оверену фотокопију дипломе; 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

доМ здравља тител
21240 Тител, Главна 22
тел. 021/861-768

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице 
које поред општих услова предвиђених законом 
испуњава и следеће посебне услове: завршен 
медицински, стоматолошки или фармацеутски 
факултет и положен стручни испит или завршен 
економски или правни факултет са завршеном 
едукацијом из области здравственог менаџмен-
та; најмање пет година радног стажа у области 
здравствене заштите. Уз пријаву доставити: овере-
ну фотокопију дипломе, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту (за кандидате 
здравствене струке), оверену фотокопију уверења 
о завршеној едукацији из области здравственог 
менаџмента (за кандидате нездравствене струке), 
потврду о радном стажу у области здравствене 
заштите, уверење о неосуђиваности и уверење да 
се против кандидата не води истрага, нити да је 
подигнута оптужница. Рок за пријављивање је 15 
дана. Пријаве слати на наведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“.

доМ здравља жаБаљ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 66

Секретар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
правни факултет; 1 година радног искуства на 
пословима у здравственој делатности. Уз прија-
ву и доказе о испуњености услова потребно је 
приложити и кратку биографију, на адресу Дома 
здравља, са назнаком: „Конкурс за секретара“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Одлука о избору биће објављена на 
огласној табли Дома здравља.

спеЦијална БолниЦа за 
плуЋне Болести „озрен“
18230 Сокобања, насеље Озрен бб
тел. 018/830-522

Доктор медицине
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор 
медицине, медицински факултет; положен струч-
ни испит; лиценца за рад у струци. Као доказе о 
испуњености ових услова кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом; оверену фото-
копију дипломе о завршеном VII/1 степену струч-
не спреме, доктор медицине; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад у струци.

Доктор медицине-
специјалиста офталмологије
на одређено време до повратка 
радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор 
медицине, медицински факултет; положен спе-
цијалистички испит из области офталмологије; 
лиценца за рад у струци. Као доказе о испуње-
ности ових услова кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном VII/1 степену стручне спре-
ме, доктор медицине; оверену фотокопију дипломе 
о положеном специјалистичком испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад у струци.

Доктор медицине
на одређено време до повратка 
раднице са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор 
медицине, медицински факултет; положен струч-
ни испит; лиценца за рад у струци. Као докази о 
испуњености ових услова кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом; оверену фото-
копију дипломе о завршеном VII/1 степену струч-
не спреме, доктор медицине, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад у струци.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата које не садрже траже-
ну документацију сматраће се непотпуним и неће 
бити разматране. Пријаве на оглас доставити лич-
но или поштом, са назнаком: „Пријава на оглас“.

поништење оГласа 
завод за БиоЦиде и 
МедиЦинску еколоГију
11000 Београд, Требевићка 16

Оглас објављен 18.04.2012. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: пословни 
секретар, поништава се у целости.

POLIKLINIKA „аNTAMEDICA“ 
периЋ Гојко
11000 Београд, Небојшина 30
тел. 011/3441-515

Специјалиста гинекологије и 
акушерства

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјали-
ста гинекологије и акушерства; 6 месеци радног 
искуства; енглески језик-средњи ниво. Оглас је 
отворен до попуне радног места.

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

Правник

УСЛОВИ: I степен високог образовања на прав-
ном факултету; радно искуство у струци најмање 
5 година; предност ће имати кандидати са радним 
искуством у здравственим установама секундарног 
и терцијарног нивоа, као и кандидати са радним 
искуством на пословима јавних набавки. Кандида-
ти су дужни да доставе следећа документа: крат-
ку биографију, оверену фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о стеченом I степену висо-
ког образовања на правном факултету. Пријаве 
се шаљу у затвореној коверти, на наведену адре-
су Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
пријем правника на неодређено време“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

Лабораторијски техничар
на одређено време по основу 
замене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, лаборато-
ријски техничар; положен стручни испит. Кан-
дидати су дужни да доставе следећа документа: 
кратку биографију, фотокопију личне карте; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној школи, ове-
рену фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на 
наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за пријем лабораторијског техничара 
на одређено времене по основу замене“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

Пословни центри НСЗ

Подршка у реализацији 
ПредузетНичке идеје
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  Наука и образовање

ЗАКОН О 
ОСНОВАМА СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

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

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

4) има држављанство Републике Србије.

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

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

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

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

б Е о г ра д

средња школа
Гроцка, Ужичка 2
тел. 011/8500-531

Наставник физичког 
васпитања
за 60% радног времена, на 
одређено време ради замене 
запослене на породиљском 
боловању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о поседовању држављанства Републике Србије; 
оверен препис/фотокопију сведочанства о степену 
стручне спреме; доказ да против лица није покре-
нут кривични поступак; CV са сликом. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и на 
бројеве телефона: 011/8500-720, 8500-531.

универзитет у БеоГраду 
ГеоГраФски Факултет
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

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

УСЛОВИ: студент докторских студија који је прет-
ходне нивое студија завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 08,00 или академски назив 
магистра наука из научне области за коју се бира, 
коме је прихваћена тема докторске дисертације и 
смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10) и чланом 90 Статута Факултета. Уз прија-
ву кандидат подноси: биографију, оверену фото-
копију дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
потврду о уписаним докторским студијама, прих-
ваћеној теми докторске дисертације, списак радо-
ва и саме радове. Пријаве кандидата са прилозима 
доставити на горенаведену адресу, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

универзитет у БеоГраду 
еконоМски Факултет
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Ванредни професор за ужу 
научну област Статистика 
и математика - економско-
математички методи и модели
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Статистика 
и математика - економско-
математички методи и модели 
и истраживање тржишта 
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Статистика и математика - 
теорија и модели одлучивања 
и теорија одлучивања
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну 
област Пословна економија 
и менаџмент - менаџмент 
квалитета и комерцијално 
познавање производа
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну 
област Пословна економија 
и менаџмент - тржишно 
комуницирање и маркетинг 
услуга
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну 
област Пословна економија 
и менаџмент - трговински 
менаџмент и трговински 
маркетинг и менаџмент 
продаје
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способ-
ност за наставни рад. Кандидати треба да испуне и 
друге услове прописане одредбама Закона о висо-
ком образовању, Статута Универзитета у Београ-
ду, Статута Факултета, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду и 
Критеријумима за стицање звања наставника и 
сарадника на Економском факултету у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Статистика и математика - 
математика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Статистика и математика - 
макроекономија отворене 
привреде и макроекономски 
модели
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: статус студента докторских студија или 
стечен академски назив магистра наука из обла-
сти за коју се бира и прихваћена тема докторске 
дисертације. Кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о високом 
образовању, Статута Универзитета у Београду, 
Статута Факултета, Правилника о ближим услови-
ма за избор сарадника и Критеријума за стицање 
звања наставника и сарадника на Економском 
факултету у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс, са доказима о 
испуњености услова конкурса, достављају се на 
адресу: Економски факултет у Београду, Каменич-
ка 6, соба бр. 139, у року од 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса.

универзитет уМетности 
БеоГрад 
Факултет МузиЧке 
уМетности
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Редовни професор за ужу 
уметничку област Клавир
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу 
уметничку област Виолине
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку 
област Клавир
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку 
област Клавир-упоредни 
предмет
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку 
област Композиције
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу уметничку 
област Виола
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку 
област Камерне музике 
(за рад са ансамблима са 
клавиром)
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку 
област Камерне музике (за 
рад са лименим дувачким 
ансамблима)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен).
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Доцент за ужу научну област 
Етномузикологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област 
Музичка педагогија, предмет: 
Методика општег музичког 
образовања
са непуним радним временом

УСЛОВИ: завршене докторске студије (III степен).

Наставник за стручну област 
Теорија џеза (џез аранжирање 
и џез хармонија)
на одређено време од 4 године

Наставник за стручну област 
Џез солфеђо
на одређено време од 4 године

Наставник за стручну област 
Џез певање
на одређено време од 4 године

Самостални уметнички 
сарадник на Катедри за соло 
певање
на одређено време од 5 година

Виши уметнички сарадник на 
Катедри за соло певање
на одређено време од 5 година

Уметнички сарадник на 
Катедри за соло певање (за 
рад у оперском студију)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен).

Асистент за ужу уметничку 
област Дириговање
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да је студент докторских 
студија.

ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Зако-
ном о високом образовању и Статутом Факултета. 
Пријаве са наведеном мејл адресом, доказима о 
испуњавању услова конкурса и попуњеним Образ-
цем 2 подносе се Факултету музичке уметности. 
Све информације се могу добити у Општој служ-
би Факултета, а Образац 2 се може преузети са 
сајта Факултета: www.fmu.bg.аc.rs. Неблаговре-
мене пријаве, пријаве без потписа, као и пријаве 
без потребне документације, неће се узимати у 
разматрање.

ош „Бранко ЋопиЋ“
11090 Београд, Видиковачки венац 73

Библиотекар
са 50% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског, 
односно одсуства ради неге 
детета

Наставник физичког 
васпитања
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског, 
односно одсуства ради неге 
детета

Наставник српског језика
са 67% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског, 
односно одсуства ради неге 
детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано 
Законом и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у ОШ и Правил-
ником о организацији и систематизацији послова 
у школи, држављанство РС, неосуђиваност, пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима.

Руководилац рачуноводства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни економиста.

Спремачица
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског, 
односно одсуства ради неге 
детета

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: остали услови предвиђени Законом о 
раду и Правилником о организацији и система-
тизацији послова у школи. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса достављају се на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

криМиналистиЧко 
полиЦијска акадеМија
11080 Земун, Цара Душана 196

Ванредни професор 
за ужу научну област 
Криминалистичка тактика, 
методика и оператива-
криминалистичка оператива
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије-криминалис-
тичко-полицијска академија, полицијска академија 
или правни факултет, стечен научни назив докто-
ра наука из одговарајуће научне области и способ-
ност за наставни рад.

Доцент за ужу научну област 
Криминалистичка тактика, 
методика и оператива-
криминалистичка методика

УСЛОВИ: завршене основне студије-криминалис-
тичко-полицијска академија, полицијска академија 
или правни факултет, стечен научни назив докто-
ра наука из одговарајуће научне области и способ-
ност за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба 
да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и Ста-
тута Криминалистичко-полицијске академије. Кан-
дидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матич-
не књиге рођених, уверење да није под истрагом 
(које није старије од 6 месеци), диплому, односно 
уверење о високој стручној спреми, диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем стручном, ака-
демском, односно научном називу, списак научних 
и стручних радова, као и по један примерак истих. 
Пријаве са биографијом и траженим доказима 
достављају се на горенаведену адресу, у року од 
8 дана од дана објављивања. Пријаве поднете по 
истеку рока и без потребних доказа неће се раз-
матрати.

ГраФиЧка школа
11070 Нови Београд
Отона Жупанчича 19
тел. 011/2696-931

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће 
високо образовање, у складу са чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања, на 
студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању, почев 
од 10.09.2005. године, на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године и да испуњавају услове за наставника 
графичке школе, педагога или психолога (овере-
на фотокопија дипломе о стеченој стручној спре-
ми), држављанство Републике Србије (уверење о 
држављанству-не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених (не старије од 6 месеци), положен 
стручни испит или лиценца за наставника, педа-
гога или психолога (оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту, односно лиценца 
за наставника, педагога или психолога); дозвола 
за рад, обука и положен испит за директора уста-
нове (изабрани директор ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора, након 
што министар просвете донесе подзаконски акт о 
полагању испита за директора школе); најмање 5 
година радног стажа на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (потврда о радном искуству); да кандидати 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(уверење надлежног органа прибавља школа); да 
се против њих не води кривични поступак (уве-
рење надлежног суда); да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (уверење о здравственој способности, 
не старије од 6 месеци); да поседују организаторс-
ке способности; пожељно је искуство у подручју 
рада: хемија, неметали и графичарство, група за 
графичарство. Уз пријаву и наведене доказе доста-
вити и преглед кретања у струци са биографским 
подацима и предлогом програма рада директора 
школе и доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима. Пријаве се подносе у затво-
реној коверти, на наведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за директора школе“, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

Факултет 
приМењениХ уМетности
11000 Београд, Краља Петра 4

Расписује конкурс за избор у звање и засни-
вање радног односа:

Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Дизајн 
ентеријера и намештаја, 
предмет: Дизајн урбаног 
простора
на Одсеку дизајн ентеријера и 
намештаја

Лице изабрано у звање доцента стиче звање и 
заснива радни однос на период од пет година. Пра-
во учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају 
услове прописане Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), 
актом Националног савета за високо образовање и 
општим актом Универзитета уметности и Факулте-
та примењених уметности.

Учесници конкурса дужни су поднети Кадровској 
служби Факултета сву потребну документацију, 
којом доказују испуњеност конкурсних услова, у 
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складу са наведеним актима и Репрезентативним 
референцама које се могу подићи у секретаријату 
Факултета.

Кандидат који се пријави на конкурс подноси: 
пријаву, радну биографију на прописаном обрасцу 
2 који се добија у Кадровској служби секретари-
јата Факултета или са сајта Факултета (www.fpu.
еdu.rs), оверен препис дипломе, радове из области 
науке, односно уметности за коју конкурише, као 
и доказ надлежног органа да правоснажном пре-
судом није осуђен за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи 
(чл. 62 став 4 Закона о високом образовању).

Кандидат је у обавези да комплетан образац 2 
са попуњеним или непопуњеним пољима врати 
секретаријату Факултета. Кандидат је дужан да на 
расписани конкурс поднесе радове на основу којих 
се може сагледати да ли и како влада материјом 
наставног предмета за који конкурише. Под радо-
вима за уметничке предмете подразумева се од 5 
до 10 оригиналних радова или фотографија радова 
који се не могу поднети у оригиналу, документа-
ција, пројекти и фотографије радова реализова-
них на одређеном месту или за одређене потре-
бе. Под оригиналним радовима подразумевају се и 
пројекти у свим областима који нису реализовани.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Рок за пријављивање на конкурс, подно-
шење документације и радова је 15 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Факултет при-
мењених уметности, Београд, Краља Петра 4, Кад-
ровска служба, у времену од 10,00 до 14,00 часова.

предшколска установа 
„ЧукариЦа“
11000 Београд, Пожешка
тел. 011/3058-717, 3552-770

Секретарица

УСЛОВИ: Документација коју је потребно достави-
ти: молба, оверена фотокопија дипломе IV степе-
на стручне спреме, било ког занимања, најмање 
шест месеци искуства на пословима секретарице, 
обученост за рад на рачунару, оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, држављанство, 
потврда надлежног органа да кандидат није под 
истрагом.

Књиговођа залихе материјала

УСЛОВИ: Документација коју је потребно достави-
ти: молба, оверена фотокопија дипломе IV степе-
на стручне спреме, економска школа, занимање: 
економски техничар, 1 година радног искуства 
у струци, обученост за рад на рачунару, оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
држављанство, потврда надлежног органа да кан-
дидат није под истрагом.

Благајник

УСЛОВИ: Документација коју је потребно достави-
ти: молба, оверена фотокопија дипломе IV степе-
на стручне спреме, економска школа, занимање: 
економски техничар, 1 година радног искуства 
у струци, обученост за рад на рачунару, оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
држављанство, потврда надлежног органа да кан-
дидат није под истрагом; пробни рад 2 месеца.

универзитет у БеоГраду 
ФилозоФски Факултет
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Редовни професор за 
ужу научну област Општа 
филозофија (унапређење)
предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Теорија 
сазнања

Редовни професор за ужу 
научну област Етнологија-
антропологија (унапређење)
предност имају кандидати 
чије је тежиште истраживања 
Антропологија етницитета

Редовни професор за 
ужу научну област Општа 
савремена историја 
(унапређење)

Ванредни професор за ужу 
научну област Историја 
српског народа у новом веку
на одређено време од пет година 
(реизбор)

Доцент за ужу научну област 
Историја Југославије
на одређено време од пет година 
(реизбор)

Доцент за ужу научну област 
Класичне науке
на одређено време од пет година 
(унапређење), предност имају 
кандидати чије је тешиште 
истраживања Латинска 
лингвистика

Доцент за ужу научну област 
Класичне науке
на одређено време од пет година, 
предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Античка 
књижевност

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни сте-
пен доктора наука из уже научне области за коју 
се бира.

Наставник страног језика за 
ужу научну област Енглески 
језик
на одређено време од четири 
године (избор)

Наставник страног језика за 
ужу научну област Руски језик
на одређено време од четири 
године (избор)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже науч-
не области за коју се бира; најмање два струч-
на, односно научна рада из одговарајуће научне 
области објављена у часописима или зборницима 
са рецензијом (од којих један може бити замењен 
стручним преводом) или објављен уџбеник, приру-
чник, речник, односно монографија, способност за 
наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
Општа психологија
на одређено време од три године 
(избор)

УСЛОВИ: дипломирани психолог; студент доктор-
ских студија који је претходне нивое студија завр-

шио са укупном просечном оценом најмање 08,00 
или академски назив магистра наука из области из 
које се бира.

Асистент за ужу научну област 
Социологија
на одређено време од три године 
(унапређење), предност имају 
кандидати чије је тежиште 
истраживања Општа социологија

УСЛОВИ: дипломирани социолог; студент доктор-
ских студија који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 08,00 
или академски назив магистра наука из области из 
које се бира.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Историја 
ликовних уметности и 
архитектуре
на одређено време од једне 
године (избор)

Сарадник у настави за ужу 
научну област Социологија
са 50% радног времена, на 
одређено време од једне 
године (избор), предност имају 
кандидати чије је тежиште 
истраживања Историја 
социјалних теорија
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент дипломских академских или док-
торских студија, који је претходне нивое студија 
завршио са просечном оценом најмање 08,00.

ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидати треба 
да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата 
са прилозима (биографија са неопходним подаци-
ма за писање извештаја, дипломе, списак објавље-
них радова и остала пратећа документација) дос-
тавити на наведену адресу Факултета.

спортска ГиМназија
11000 Београд, Петра Чајковског 2
тел. 011/2650-754

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: високо образовање у смислу члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да кандидат испуњава услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има дозволу за рад (положен стручни 
испит-лиценца за наставника или стручног сарад-
ника); да има обуку и положен испит за директо-
ра школе; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Уз пријаву поднети 
следеће доказе: оверену копију дипломе о заврше-
ном високом образовању; оверен препис лиценце, 
односно уверење о положеном стручном испиту; 
доказ о радном стажу (оверен препис радне књи-
жице); доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада дирек-
тора школе. Извештај о неосуђиваности школа 
прибавља службеним путем. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

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 „свети сава“
11000 Београд, Ресавска 58
тел. 011/2658-921

Спремачица
пробни рад пет месеци

Наставник српског језика и 
књижевности
пробни рад пет месеци

Наставник физике

Наставник рачунарства и 
информатике
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана

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

Наставник хемије
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: Сви кандидати морају да испуњавају усло-
ве у складу са чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011). Послове наставника могу 
обављати лица која поседују одговарајућу стручну 
спрему, у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији и која испуњавају услове 
предвиђене чл. 8 и чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Послове спремачи-
це може обављати лице које има завршену основну 
школу. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити 
доказе да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 120 став 1 тач. 1 и 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: оверену фотокопију 
дипломе за послове наставника, оверену фотоко-
пију сведочанства о завршеној основној школи за 
послове спремачице, односно доказ о одговарајућој 
стручној спреми, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
као и кратку биографију. Изабрани кандидат дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави уве-
рење о психичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци). За 
изабраног кандидата школа прибавља по службе-
ној дужности доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. У поступку одлучивања о избору настав-
ника, проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима кандидата који уђу у ужи избор 
врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ош „рудовЦи“
11566 Рудовци
Душана Петровића Шана 4
тел. 011/8192-220

Педагог

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају 
све услове прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Рок за пријављивање је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да доставе: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, доказ о поседовању држављанства Републике 
Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Пријаве, са назнаком: „За кон-
курс“, подносе се на горенаведену адресу школе. 
Ближе информације могу се добити код секретара 
школе и на број телефона: 011/8192-220.

трГоваЧка школа
11000 Београд, Хиландарска 1
тел. 011/3225-894

Наставник познавања робе
са 30% радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Просветни гласник“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/07, 11/08 и 5/11); 
психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са ученицима - доказ о испуњености усло-
ва, односно лекарско уверење, доставља се пре 
закључења уговора о раду; држављанство Репу-
блике Србије; доказ да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа. Кан-
дидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: 
диплому о завршеном образовању - оверена фото-
копија; извод из матичне књиге рођених - оверена 
фотокопија; држављанство - оверена фотокопија; 
уверење да нису под истрагом - оверена фото-
копија. Кандидати који су уз пријаву доставили 
потпуну документацију упућују се на проверу пси-
хофизичких способности за рад са ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака.

теХниЧка школа Гсп
11000 Београд, Радослава Грујића 2
тел. 011/2458-626

Наставник српског језика и 
књижевности

Наставник српског језика и 
књижевности
са 30% радног времена

Наставник енглеског језика

Наставник математике-
информатике

Спремачица
2 извршиоца

Наставник математике
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге 
детета

Наставник математике
на одређено време до повратка 
запосленог распоређеног на 
послове помоћника директора

Наставник групе предмета 
саобраћајне струке
на одређено време до повратка 
запосленог распоређеног на 
послове помоћника директора за 
образовање ванредних ученика

Наставник групе предмета 
електро струке
на одређено време до престанка 
мандата директора школе

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа регу-
лисани су одредбама Правилника о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника, стручних сарад-

ника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/2011 и 
8/2011). За радно место спремачице, осим услова 
из члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, потребан је I степен стручне 
спреме, основно образовање. На основу члана 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), кан-
дидати су обавезни да уз пријаву на оглас доставе: 
оверену фотокопију дипломе одговарајућег степе-
на и врсте стручне спреме; доказ о држављанству 
Републике Србије - оверену фотокопију. Лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду. Уверење да кандидат није осуђиван приба-
виће школа по службеној дужности.

универзитет у БеоГраду 
рударско-Геолошки 
Факултет
11000 Београд, Ђушина 7

Наставник у звању 
ванредног професора за 
ужу научну област Нафтно 
рударство, механизација 
и аутоматизација у 
рударству, наставни 
предмети: Одржавање 
рударских машина, Техничка 
дијагностика, Статика 
и динамика рударских 
машина, Машине и уређаји за 
рекултивацију терена и рад 
на депонијама, Експлоатација 
и одржавање гасоводних 
система, Течни нафтни гас
на одређено време од 5 година

Наставник у звању 
ванредног професора за 
ужу научну област Нафтно 
рударство, механизација и 
аутоматизација у рударству, 
наставни предмети: 
Машински елементи, Основи 
конструисања, Поузданост 
рударских машина, Елементи 
и уређаји нафтних и гасних 
инсталација, Дистрибуција 
гаса и Сигурност 
функционисања

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
научне области којој припада ужа научна област. 
Остали услови утврђени су одредбама члана 64 
став 7 Закона о високом образовању, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005). Уз прија-
ву се подноси: биографија, оверена фотокопија 
дипломе о докторату, списак радова и радови. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

инФорМисаност 
сиГурност 
саМопоуздање

Наука и образовање
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универзитет у БеоГраду 
Факултет 
политиЧкиХ наука
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Ванредни, односно редовни 
професор за ужу научну 
област Политиколошко-
социолошке студије

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кан-
дидати испуњавају услове предвиђене Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) и 
Статутом Факултета политичких наука за избор у 
звање ванредног, односно редовног професора и 
Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду. Избор ванредног профе-
сора врши се на одређено време од 5 година, а 
избор редовног професора на неодређено време. 
Уз пријаву доставити: биографију; оверен препис 
дипломе; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; списак научних и стручних 
радова, радове.

Асистент за ужу научну област 
Политиколошко-социолошке 
студије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти доктор-
ских студија или да су магистри наука са прихваће-
ном темом докторске дисертације; да су претходне 
нивое студија завршили, појединачно, са укупном 
просечном оценом најмање 08,00; да имају смисао 
за наставни рад, као и да испуњавају услове пред-
виђене Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), Статутом и Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа сарадни-
ка Универзитета у Београду. Приликом избора узима 
се у обзир већа просечна оцена у току студирања, 
а посебно из уже научне области за коју се канди-
дат бира, време трајања студија, мотивисаност за 
рад у настави и познавање светсих језика. Уз прија-
ву доставити: биографију; оверен препис дипломе 
стечене у земљи или решења о признавању стра-
не високошколске исправе о одговарајућој стручној 
спреми; потврду о уписаним докторским студијама 
или одлуку универзитета о прихваћеној теми док-
торске дисертације; уверење о положеним испити-
ма са претходних нивоа студија; доказ о познавању 
светских језика; списак радова и радове; извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремено достављене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

основна школа 
„краљ петар II 
карађорђевиЋ“
11000 Београд, Марулићева 8
тел. 011/3444-649

Професор физичког 
васпитања
за 80% радног времена

УСЛОВИ: диплома факултета за спорт и физичко 
васпитање, све према Закону о основама система 
образовања и васпитања, као и Правилнику о врс-
ти стручне спреме за рад наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву доставити: оверен препис-
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, лекарско уверење, уве-
рење да кандидат није под истрагом, односно да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

правно-БиротеХниЧка 
школа  
„диМитрије давидовиЋ“
11080 Земун, Тошин бунар 17
тел. 011/316-41-36
факс: 011/316-41-35
e-mail: pbskolaz@eunet.rs

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат 
испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, 
оверену копију сведочанства о завршеној основној 
школи, оверену копију уверења о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених. Уверење о 
здравственој способности доставља се пре закљу-
чења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности. Пријаве 
са доказима о испуњености услова доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

универзитет у БеоГраду 
пољопривредни 
Факултет
11080 Земун, Немањина 6

Доцент за ужу научну област 
Наука о конзервисању
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
одговарајуће научне области, способност за нас-
тавни рад. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом Факултета и Кри-
теријумима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса - биографија, списак радова, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа да кандидат није под истрагом 
(документа у оригиналу или у овереном препису и 
не старија од 6 месеци) достављају се на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Конкурс је отворен 15 дана.

основна МузиЧка школа
11306 Гроцка, Булевар револуције 19
тел. 011/8500-128
e-mail: оmsgrocka@gmail.com
www.muzickagrocka.com

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка 
запослене са трудничког 
боловања, односно породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-најмање 
средња стручна спрема, економског, односно 
финансијско-књиговодственог смера; да канди-
дат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Кон-
курс је отворен осам дана од дана објављивања. 
Кандидат доставља: пријаву на конкурс; уверење 
о држављанству; доказ о стеченом одговарајућем 
образовању/стручној спреми. Неблаговремене и 
непотпуне молбе неће се узимати у разматрање. 
Молбе са потребном документацијом доставити на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Мш „станислав БиниЧки“
11000 Београд, Сењачка 31
тел. 011/3692-672, 3692-733

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 
90/08), а почев од 10.09.2005. године; да канди-
дат има високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; одговарајуће образовање за наставника 
основне музичке школе и подручје рада, за педа-
гога или психолога; да кандидат испуњава услове 
прописане у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора школе и нај-
мање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од годину дана од дана ступања на 
дужност. Изузетно, за директора може да буде иза-
брано лице које има одговарајуће образовање из 
члана 8 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника основне музич-
ке школе, да има дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем из члана 8 
став 2 Закона. На поновљеном конкурсу кандидати 
који имају одговарајуће образовање из члана 8 ст. 
2 и 3 Закона, равноправни су. Изабрани директор 
који нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од годину дана од дана ступања 
на дужност. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да наведу личне податке и податке о кретању 
на раду, а уз пријаву су дужни да доставе копију 
личне карте и извод из матичне књиге рођених, 
као и доказе о испуњавању услова за директора: 
диплому, уверење о положеном стручном испиту, 
односно лиценци, уверење о држављанству, доказ 
о радном стажу (копија радне књижице и доку-
мент којим се доказује радни стаж на пословима 
образовања и васпитања). Сви документи се дос-
тављају у оригиналу или у овереној фотокопији-
не старије од шест месеци. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности се доставља 
пре закључења уговора о раду директора, а доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Рок за доста-
вљање пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

Грађевински Факултет 
универзитета у БеоГраду
11000 Београд
Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Ванредни професор за уже 
научне области Планирање 
и пројектовање железница и 
конструкција, одржавање и 
грађење железничких пруга
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну 
област Нацртна геометрија и 
перспектива
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
уже научне области којој припада наставни пред-
мет. Кандидати који конкуришу, поред општих 
услова, треба да испуњавају и услове предвиђене 
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одредбама Закона о високом образовању и Статута 
Грађевинског факултета Универзитета у Београду. 
Уз пријаву доставити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, списак научних радова и ове-
рен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

универзитет у БеоГраду 
Машински Факултет
11000 Београд, Краљице Марије 16

Доцент или ванредни 
професор за ужу научну 
област Опште машинске 
конструкције-група предмета 
Дизајн у машинству
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет-VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други услови 
утврђени чланом 65 Закона о високом образовању 
и чланом 11.4. Статута Машинског факултета.

ош „вук караЏиЋ“
11271 Сурчин, Братства и јединства 1
тел. 011/8440-120

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа, држављанство 
Републике Србије, здравствена способност, да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Поред прија-
ве на конкурс, кандидати треба да доставе фото-
копије докумената којима доказују да испуњавају 
услове конкурса (диплому о стеченом образовању, 
уверење о држављанству РС и извод из матичне 
књиге рођених). Доказ о неосуђиваности приба-
вља школа, а доказ о здравственој способности 
за рад се подноси пре закључења уговора о раду. 
Пријаве се достављају на адресу школе, у року од 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

универзитет у БеоГраду 
ФарМаЦеутски Факултет
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу 
научну област Токсиколошка 
хемија

Доцент за ужу научну област 
Социјална фармација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука, завршен фармацеутски факултет 
и остали услови прописани Законом о високом 
образовању и Статутом Фармацеутског факултета. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкур-
са (у складу са Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду, Статутом Фармаце-
утског факултета и Правилником о ближим услови-
ма избора у звање наставника на Фармацеутском 
факултету), подносе се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ош „илија БирЧанин“
11080 Земун, Браће Крњешевац 2
тел. 011/3853-813

Наставник географије
на одређено време до повратка 
запосленог одсутног преко 60 дана

Наставник информатике
на одређено време до 
31.08.2012. године

Наставник руског језика
на одређено време до повратка 
запосленог одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање, у складу са 
чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања (чл. 120 ст. 1 тач. 
3); 4. држављанство Републике Србије; 5. уверење 
да кандидат није под истрагом. Услови из тач. 1, 
4 и 5 доказују се приликом конкурисања, услов из 
тач. 2 приликом закључења уговора о раду, а из 
тач. 3 установа тражи службеним путем. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: молбу са кратким биографским пода-
цима, извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оверено уверење 
о положеном стручном испиту или стеченој лицен-
ци, доказ о раду у просвети (копија радне књи-
жице-обавезно), оригинал уверења да нису под 
истрагом. Молбе се шаљу на горенаведену адресу. 
Ближе информације могу се добити код секретара 
школе, на горенаведени број телефона.

БеоГрадска 
Банкарска акадеМија 
Факултет за Банкарство, 
осиГурање и Финансије
11000 Београд, Змај Јовина 12
е-mail: оffice@bba.еdu.rs

Наставник у свим наставним 
звањима за ужу научну 
област Пословна економија и 
менаџмент

УСЛОВИ: економски факултет и стечен одгова-
рајући научни степен доктора наука. Остали усло-
ви за избор наставника прописани су Законом о 
високом образовању и општим актима Факултета. 
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, ове-
рене копије диплома о претходно стеченим звањи-
ма и списак објављених радова. Пријаве кандидата 
са прилозима (биографија, оверене копије дипло-
ма о претходно стеченим звањима, списак научних 
радова, радови, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству), доставити у физичком 
и електронском облику, на адресу: Београдска 
банкарска академија, Факултет за банкарство, оси-
гурање и финансије, 11000 Београд, Змај Јовина 
12, кабинет 209/II и на е-mail: оffice@bba.еdu.rs. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ош „БраЋа БаруХ“
11000 Београд, Деспота Ђурђа 2
тел. 011/2183-541

Професор географије
за 90% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема према Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ник у основној школи. Уз пријаву кандидати треба 
да доставе оверене преписе: дипломе, уверења о 
држављанству Републике Србије и извода из мати-
чне књиге рођених.

универзитет у БеоГраду 
ФизиЧки Факултет
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Ванредни професор за ужу 
научну област Квантна и 
математичка физика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни сте-
пен доктора наука и остали услови утврђени Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), Статутом и правилницима Физичког факул-
тета и Универзитета у Београду, неосуђиваност за 
кривична дела из члана 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10). 
Пријава треба да садржи: биографију, оверен пре-
пис дипломе, опис досадашње наставне активнос-
ти, опис досадашње научне активности, преглед 
научних резултата, списак наставник и научних 
публикација, списак цитата, најважније публика-
ције. Пријаву је потребно доставити у штампаној 
и едитабилној електронској форми (tex или doc 
формат), у складу са предлогом који се налази на 
сајту Физичког факултета: www.ff.bg.аc.rs. Пријаву 
са доказима о испуњености услова конкурса доста-
вити Деканату Физичког факултета, Београд, Сту-
дентски трг 12-16 (3. спрат, соба бр. 652), у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

предшколска установа 
„враЧар“
11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/2450-287

Шеф техничке службе

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, архи-
тектонски факултет или виша грађевинска школа, 
са или без радног искуства, са или без положеног 
стручног испита.

Референт безбедности и 
здравља на раду, НО и ППЗ

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет 
народне одбране; факултет заштите на раду; про-
фесор народне одбране; дипломирани инжењер 
заштите на раду, са или без положеног стручног 
испита из области безбедности и здравља на раду 
и положен испит из ППЗ.

Референт за летовање и 
зимовање

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша 
или средња туристичка школа; гимназија; економ-
ска школа-економиста за туризам или туристички 
техничар, матурант гимназије, економски техни-
чар; положен возачки испит „Б“ категорије.

Економ возач

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме, еко-
номска школа; гимназија, саобраћајно-техничка 

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Наука и образовање
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школа; машинска школа; положен возачки испит 
„Б“ категорије или положен стручни испит за 
инструктора „Б“ категорије.

Транспортни радник

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву, сви кандидати су дужни да 
доставе доказ о одговарајућој стручној спреми; 
извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Пријаве се достављају на наведену 
адресу Предшколске установе, соба бр. 10.

ош „дражеваЦ“
11506 Дражевац, Дражевац 146
тел. 011/8780-114

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из 
чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). 
Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу следећа 
документа: оверену копију сведочанства о стече-
ној стручној спреми, оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, односно венчаних (не 
старије од 6 месеци), оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), уверење надлежног суда да лице није 
под истрагом, нити је подигнута оптужница за кри-
вично дело из надлежности тог суда. Неблаговре-
мене и непотпуне пријеве неће се узимати у раз-
матрање.

поништење конкурса 
електротеХниЧка 
школа „стари Град“
11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Конкурс објављен 02.05.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се у 
целости.

ош „вожд карађорђе“
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-714

Ложач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. На радно 
место ложача у школи може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: поседовање 
одређеног образовања, поседовање здравстве-
не способности (лекарско уверење), поседовање 
држављанства Републике Србије, неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривична дела наведе-
на у чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству или извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању (завршен III, IV или V степен стручне спреме, 
са положеним испитом за ложача). Одлуку о избо-
ру кандидата директор ће донети у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

исправка конкурса 
универзитет у БеоГраду 
правни Факултет
11000 Београд
Булевар краља Александра 67

Конкурс објављен 02.05.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, исправља се за рад-
но место: доцент за управноправну ужу 
научну област, предмет: Еколошко право, 
на одређено време од 5 година, тако што 
уместо наведеног треба да стоји: доцент за 
управноправну ужу научну област, пред-
мет: Еколошко право и Правна информати-
ка (вештина), са пуним радним временом, 
на одређено време од 5 година. Услови: 
VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чл. 64 
став 5 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10) и чл. 102 Статута 
Правног факултета Универзитета у Београ-
ду. Пријаве кандидата са прилозима (био-
графија, списак научних радова, радови, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству), подносе се Правном 
факултету Универзитета у Београду, Буле-
вар краља Александра 67, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

основна школа 
„десанка МаксиМовиЋ“
11000 Београд, Устаничка 246
тел. 011/2890-131

Наставник математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Кандидат треба да испуњава опште 
и посебне услове прописане одредбама члана 8 и 
члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2001) 
и Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву 
на конкурс доставити: оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о стеченом образовању, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству. 
Уверење о здравственој способности за рад са уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Прија-
ву са доказима о испуњавању услова слати на горе-
наведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „аЦа МилосављевиЋ“
11194 Рушањ, Школска бб
тел. 011/8000-406

Наставник математике

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање пред-
виђено Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Просветни гла-
сник“, бр. 5/91,1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 
11/08, 5/11 и 8/11). Кандидати треба да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије. Конкурсни поступак се спроводи саглсно 
одредбама Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву са 
биографским подацима на конкурс доставе и доку-
ментацију о испуњавању услова конкурса: оверену 
копију дипломе; оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству (не старије од шест месеци). 
Доказ о испуњености услова из тач. 1 (лекарско 
уверење) доставља се пре закључења уговора о 

раду; доказ о испуњености услова из тач. 2 приба-
вља установа. Претходну проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Пријаве на 
конкурс, са одговарајућом документацијом, доста-
вљају се на адресу школе, у року од 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) - васпи-
тач; да кандидат испуњава услове прописане у 
чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву доставити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да се против кандидата не води 
истрага и да није подигнута оптужница. Претход-
ну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. Лекарско уверење доставиће иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Приложена документација не сме бити старија од 
шест месеци. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на горенаведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

б о р

ГиМназија  
„Бора станковиЋ“
19210 Бор, Зелени булевар 26
тел. 030/432-271

Наставник хемије
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, профе-
сор хемије, дипломирани хемичар, дипломира-
ни хемичар опште хемије, дипломирани хемичар 
за истраживање и развој, дипломирани хемичар, 
смер хемијско инжењерство. Кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђене Законом о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији. 
Кандидати достављају пријаве Гимназији, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кан-
дидати достављају следећу документацију: молбу 
са краћом биографијом, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), доказ о стручној спреми 
одређене врсте занимања, извод из матичке књи-
ге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

предшколска установа 
„БаМБи“
19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/425-160

Угоститељски радник
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечена средња стручна спрема трого-
дишње школе. Уз пријаву на конкурс кандидат 
је дужан да приложи: оверену копију уверења о 
држављанству, оверену копију дипломе о стече-
ној стручној спреми средње трогодишње школе, 
оверену копију извода из матичне књиге рођених. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара, на број тел. 030/425-160. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.
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теХниЧки Факултет у 
Бору
19210 Бор, Војске Југославије 12
тел. 030/424-555

Универзитетски наставник 
за ужу научну област 
Математика
на одређено време, изборни 
период од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат нау-
ка у области математике и завршен математички 
факултет. Остали услови утврђени су одредбом чл. 
64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 44/2010) и чл. 99, 100 и 103 Статута Техничког 
факултета у Бору, као и Правилником о стицању 
звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник за 
ужу научну област Рударство 
и геологија (геолошка група 
предмета)
на одређено време, изборни 
период од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
техничких наука у области рударства и геологије 
и завршен рударско-геолошки факултет. Остали 
услови утврђени су одредбом чл. 64 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и 
чл. 99, 100 и 103 Статута Техничког факултета у 
Бору, као и Правилником о стицању звања и засни-
вању радног односа универзитетских наставника 
на Универзитету у Београду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доста-
вити доказе о испуњености услова конкурса - био-
графија, списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа о непостојању сметње из члана 62 став 4 
Закона о високом образовању (казнена евиденција 
МУП-а), документа у оригиналу или у овереном 
препису и не старија од шест месеци. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању 
услова конкурса достављају се на адресу Факулте-
та. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

г Њ и л а н Е

МедиЦинска школа
Велико Ропотово, 38267 Ранилуг
тел. 0280/76-002

Стручни сарадник-
библиотекар
за 50% радног времена

Професор географије
за 6 часова недељно

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом 
и ако има: одговарајуће образовање, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву 
кандидат прилаже: диплому о завршеном факул-
тету, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству. Пријаву са документацијом слати 
на адресу школе.

МузиЧка школа 
„стеван ХристиЋ“
Гњилане - Станишор

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ:VII степен стручне спреме, економски 
факултет. Уз пријаву кандидат доставља: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми; уверење о држављанству 
РС; лекарско уверење; извод из матичне књиге 
рођених; уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (школа ће тражити службеним путем). 
Пријаве слати на адресу: Музичка школа „Стеван 
Христић“, 38250 Гњилане, Станишор бб. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Ближа обавештење се могу добити у секре-
таријату школе, тел. 064/8332-727, 064/8332-729.

деЧји вртиЋ 
„пЧелиЦа Маја“
Косовска Каменица - Велико Ропотово

Секретар

Финансијски радник

УСЛОВИ: Конкурсну документацију (диплома о 
завршеном школовању, уверење о држављанству 
и захтев), доставити лично у просторије Дечјег 
вртића „Пчелица Маја“ у Великом Ропотову или 
на адресу: Дечји вртић „Пчелица Маја“, Велико 
Ропотово, 38267 Ранилуг. Конкурс остаје отворен 
8 дана. Контакт телефон: 0280/76-023.

ГиМназија косовска 
каМениЦа
38260 Косовска Каменица
Цара Лазара бб

Професор географије
на одређено време до решавања 
спора пред Основним судом 
у Косовској Митровици, а 
најкасније до 31.08.2012. године, 
са 50% радног времена (8 
часова недељне норме)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у гимназији, као 
и услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09) и Закона о изменама и допунама 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 52/11). Уз пријаву 
кандидат треба да достави: доказ о одговарајућем 
образовању; доказ о држављанству Републике 
Србије. Непотпуна и неблаговремена документа-
ција неће се узимати у разматрање. Рок за прија-
ву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Сва потребна документа слати на адре-
су Гимназије.

ч ач а К

теХниЧки Факултет 
у ЧаЧку  
универзитет у краГујевЦу
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању професора 
за ужу научну област 
Електроенергетика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
техничких наука.

Наставник у звању доцента 
за ужу научну област 
Математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор нау-
ка-математичке науке.

Наставник страног језика 
за ужу научну област 
Филолошке науке, наставни 
предмет: Енглески језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
енглеског језика и књижевности.

ОСТАЛО: Поред општих услова утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава и услове предвиђене 
Законом о високом образовању, Статутом Универ-
зитета и Статутом Техничког факултета. Уз пријаву 
приложити: биографију, доказ о школској спреми и 
одговарајуће доказе надлежних органа у погледу 
неосуђиваности, у смислу чл. 62 став 3 Закона о 
високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних 
радова, као и саме радове. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса слати на наведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

основна школа 
„Милан вуЧиЋевиЋ 
звераЦ“
32250 Ивањица
тел. 032/681-602

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће висо-
ко образовање из члана 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на: дипл. академске студије мастер или специја-
листичке академске или струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не, за наставника, педагога или психолога у основ-
ној школи; да поседује дозволу за рад (лиценцу) 
за наставника, педагога или психолога, обуку и 
положен испит за директора школе; да испуња-
ва услове наведене у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да поседује нај-
мање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има обуку и положен испит 
за директора установе. Мандат директора траје 4 
године. Уз пријаву поднети: диплому или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оригинал или оверену фотокопију документа о 
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положеном испиту за лиценцу; потврду о радном 
искуству-фотокопија радне књижице; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе; доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - лекарско 
уверење; доказ да није осуђиван за кривична дела 
прописана законом (прибавља установа); уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених. 
Како подзаконски акт из члана 59 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања није донет, 
документација кандидата без положеног испита за 
директора се сматра комплетном, уколико су оста-
ла документа уредно достављена. Извод из казне-
не евиденције прибавља школа. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, а непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

поништење дела конкурса  
ош „свети ђакон авакуМ“
32104 Трнава, Чачак
тел. 032/385-109

Конкурс објављен 25.01.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: наставник физике, са 20% радног 
времена.

ош „арсеније лоМа“
Рудник, Ломина 1
32313 Рудник, Горњи Милановац
тел. 032/741-214

Професор српског језика
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове прописане одредбама Закона о 
основама система образовања и васпитања и Пра-
вилника о врсти и степену стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. 
Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверену 
копију дипломе, уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених. Пријаве се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“, на адресу школе или лично секре-
тару школе, а неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

еконоМска школа ЧаЧак
32000 Чачак, Господар Јованова 1
тел. 032/344-793

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
боловања, за 17% радног 
времена

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
боловања, за 83% радног 
времена

Наставник немачког језика
на одређено време до краја 
школске године, за 33% радног 
времена

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

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

Наставник екологије
на одређено време до краја 
школске године, за 60% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Општи услови за заснивање радног 
односа у школи прописани су у члану 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. 
Посебни услови утврђени су Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
сарадника у настави у стручним школама („Служ-
бени гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 4/2003, 
3/94, 7/96, 3/97, 14/97, 7/98, 3/99, 5/01, 6/01, 3/03, 
8/03, 11/04, 14/04, 5/05, 6/05, 11/05, 2/07, 4/07, 
10/07, 7/08 и 11/08). Уз молбу кандидат треба да 
поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању и уверење о држављанству. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова слати на адре-
су школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације могу се добити на број телефона: 032/344-
793.

ош „Милинко кушиЋ“
32250 Ивањица, 13. септембар 54
тел. 032/661-117

Наставник математике
за 60% радног времена

Наставник техничког и 
информатичког образовања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Кандидат поред општих услова треба 
да испуњава и посебне услове прописане одред-
бама члана 8 став 2 тач. 1 и 2 и члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), да 
има одговарајуће образовање, у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гланик РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 
8/2008, 11/2008, 2/2009 и 4/2009) и Правилником 
о врсти спреме наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних програма у основној 
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 4/2003, 10/2004, 3/2005, 9/2005, 4/2007, 
17/2007, 1/2008, 6/2008, 8/2008-испр. и 4/2009). За 
радно место наставника техничког и информатич-
ког образовања кандидат мора да има и положен 
стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити: ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
образовању, а за радно место наставника технич-
ког и информатичког образовања и уверење о 
положеном стручном испиту, уверење о држа-
вљанству (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених (не старији од шест месе-
ци), уверење о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова слати на адресу 
школе. Све додатне информације у вези са конкур-
сом могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 032/661-117.

ј а г о д и н а

предшколска установа 
„деЧја радост“
35210 Свилајнац, Радничка 1

Васпитач предшколског 
образовања и васпитања
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају звање васпитача предшколског 
образовања и васпитања, стечено одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степе-
на, студијама другог степена, студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, дозволу 
за рад васпитача (положен испит за лиценцу); 
да испуњавају услове наведене у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидати су дужни да поред биографије 
приложе следеће доказе: оверену фотокопију 
дипломе, доказ о положеном испиту за лиценцу, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља уста-
нова. Проверу психофизичких способности кан-
дидата врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Уверење о здравственој способности 
изабрани кандидат доставиће након доношења 
одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. 
Пријаве се могу поднети у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Одлука о избору кандида-
та донеће се у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања. Непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Кувар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, кувар-
угоститељски смер, психичка физичка и здрав-
ствена способност за рад; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву кандидати прилажу: биогра-
фију, доказ о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених. 
Уверење о здравственој способности подноси се 
пре закључења уговора о раду. Извод из казне-
не евиденције прибавља установа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ош „стеван синђелиЋ“
35223 Велики Поповић
тел. 035/621-968

Наставник биологије
за 30% радног времена

Наставник хемије
за 40% радног времена

Педагог
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета до годину дана

Секретар
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, у укупном трајању 
до две године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са 
Законом о основама система образовања и вас-
питања и одговарајућим Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да кандидат испуњава услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да није под истрагом. На 
основу чл. 68 став 2 Закона о основама система 
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образовања и васпитања, послове секретара може 
да обавља дипломирани правник-мастер или дип-
ломирани правник који је стекао високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, са положеним стручним испитом 
за секретара; ако га нема, секретар је дужан да 
у року од две године од дана заснивања радног 
односа положи стручни испит за секретара. Изу-
зетно, из става 2 овог члана, за секретара предш-
колске установе и основне школе може да буде 
изабрано и друго лице, уколико се на поновљени 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем, најдуже две године.

ОСТАЛО: оверена фотокопија дипломе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству-не старије од шест месеци-оригинал или ове-
рена копија. Лекарско уверење изабрани кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду, доказ о 
неосуђиваности школа прибавља по службеној 
дужности. Проверу психофизичких способности за 
рад са ученицима врши надлежна служба за запо-
шљавање, применом стандардизованих поступака. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ГиМназија 
„светозар МарковиЋ“
35000 Јагодина
Слободана Пенезића Крцуна 1

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

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

Професор енглеског језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана, са 50% радног времена
2 извршиоца

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

Професор рачунарства и 
информатике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
информатике, односно дипломирани информати-
чар; професор математике, односно дипломира-
ни математичар, смер рачунарство и информати-
ка; дипломирани инжењер електротехнике, сви 
смерови осим енергетског; дипломирани ижењер 
електронике, сви смерови осим индустријске енер-
гетике; дипломирани инжењер за информационе 
системе, односно дипломирани инжењер органи-
зације за информационе системе или дипломи-
рани инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе системе и 
технологије; дипломирани инжењер информатике, 
односно дипломирани инжењер рачунарства; дип-
ломирани економист, смерови: кибернетско-орга-
низациони, економска статистика и информатика, 
економска статистика и кибернетика, статистика 
и информатика или статистика, информатика и 
квантна економија; дипломирани информатичар; 
дипломирани информатичар-пословна инфор-
матика; дипломирани информатичар-професор 
информатике; дипломирани информатичар-мас-
тер; дипломирани професор информатике-мас-
тер; дипломирани информатичар-мастер пословне 
информатике. Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада из предмета рачунарство и 
информатика може да изводи и лице са заврше-
ним факултетом, које је у току студија савладало 
програм рачунарства и информатике у трајању од 
најмање четири семестра. Испуњеност услова из 
става 2 ове тачке утврђује Министарство просве-
те, на основу наставног плана и програма студија.

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа, психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са уче-
ницима (доказује се лекарским уверењем); да лица 
која конкуришу нису осуђивана правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказује се изводом из казнене еви-
денције); држављанство Републике Србије (уве-
рење о држављанству). 

ОСТАЛО: Уз пријаву, кандидати су дужни да доста-
ве: оверену фотокопију дипломе или уверење о 
завршеном факултету, средњој школи, оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, уверење о некажња-
вању прибавља школа по службеној дужности. 
Пријаве се подносе на адресу Гимназије. Непотпу-
не или неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

еконоМско-трГовинска 
школа
35250 Параћин, Д. Јовановића 2
тел. 035/573-238

Наставник информатике
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: професор информатике, дипломирани 
информатичар, професор математике и рачунар-
ства, професор математике, смер рачунарство и 
информатика, дипломирани инжењер електротех-
нике, дипломирани инжењер електронике, дип-
ломирани инжењер за информационе системе, 
професор технике и информатике, дипломирани 
математичар. Прихватљиво је високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, лекарско уверење се доставља пре 
закључења уговора о раду. Документација не сме 
да буде старија од 6 месеци. Школа по службеној 
дужности прибавља уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Са 
кандидатима пријављеним на конкурс надлежна 
служба за запошљавање ће обавити претходну 
проверу психофизичких способности.

прва теХниЧка школа
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101
тел/факс: 035/245-171

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност. Кандидати су 
дужни да докажу да испуњавају услове прописа-
не чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања за пријем у радни однос. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству. Лекарско уверење 
доставиће изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Приложена документација не сме 
бити старија од шест месеци. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

К и К и н д а

висока школа 
струковниХ студија за 
оБразовање васпитаЧа
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250
е-mail: vsov@businter.net

Наставник за област 
педагошких наука, доктор или 
магистар педагошких наука
заснивање радног односа на 
време у зависности од избора у 
одговарајуће звање у Високој 
школи струковних студија за 
образовање васпитача

УСЛОВИ: У звање професора струковних студија 
може бити изабран кандидат који има научни сте-
пен доктора наука у научној области за коју се 
бира, који има објављене научне радове и показује 
способност за наставни рад. У звање предавача 
може бити изабран кандидат који има академски 
назив магистра или стручни назив специјалисте 
научне области за коју се бира. Кандидат треба да 
има објављене стручне радове и да поседује спо-
собност за наставни рад. Предавач стиче звање 
и заснива радни однос на одређено време од пет 
година. Поред наведене стручне спреме, канди-
дати треба да испуњавају и услове предвиђене 
Законом о високом образовању и актима школе: 
држављанство Републике Србије, здравствена спо-
собност, да нису правноснажном пресудом осуђени 
за кривично дело у складу са чл. 62 став 4 Закона 
о високом образовању. Кандидати за наставника 
уз пријаву треба да поднесу: биографију са пода-
цима о досадашњем раду; препоруку која садржи 
преглед и мишљење о научном и стручном раду 
кандидата из установе у којој је кандидат изводио 
наставу у претходном периоду, која садржи оце-
ну о резултатима ангажовања у настави и развоју 
наставе и другим резултатима оцењивања канди-
дата; оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом докторату, магистратури или специјали-
зацији; списак научних и стручних радова и саме 
радове које су у могућности да доставе; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; доказ о држављанству у оригиналу 
или у овереној фотокопији-не старији од 6 месе-
ци; лекарско уверење о здравственој способно-
сти (доставља изабрани кандидат); доказ у вези 
неосуђиваности кандидата прибавиће школа 
службеним путем. Непотпуне пријаве и пријаве са 
неодговарајућом документацијом неће се узимати 
у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

ГиМназија 
„душан васиљев“
23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 7

Наставник филозофије
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
филозофије, односно дипломирани филозоф; про-
фесор филозофије и социологије.

Наставник ликовне културе
на одређено време, са 60% 
норме (12 часова недељно)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни сликар, односно академски сликар; дипломира-
ни вајар, односно академски вајар; дипломирани 
графичар, односно академски графичар; дипло-
мирани сликар примењеног сликарства; дипло-
мирани сликар рестауратор; дипломирани вајар 
примењеног вајарства; дипломирани архитекта 
унутрашње архитектуре; дипломирани графичар 
примењене графике; дипломирани костимограф; 
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дипломирани костимограф савременог одевања; 
дипломирани костимограф сценског костима; 
дипломирани индустријски дизајнер; дипломи-
рани дизајнер текстила; дипломирани графички 
дизајнер; дипломирани сценограф; дипломирани 
керамичар; дипломирани фотограф, наставник 
ликовне културе; дипломирани професор ликовне 
културе; дипломирани сликар-професор ликов-
не културе; дипломирани графичар - професор 
ликовне културе; дипломирани вајар - професор 
ликовне културе; дипломирани уметник савреме-
них медија; дипломирани дизајнер; дипломирани 
архитекта на факултету примењених уметности; 
дипломирани сликар примењене уметности - рес-
тауратор; академски графичар - ликовни педагог; 
дипломирани сликар - зидно сликарство.

Наставник рачунарства и 
информатике
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
информатике, односно дипл. информатичар; про-
фесор математике, односно дипломирани мате-
матичар, смер рачунарство и информатика; дип-
ломирани инжењер електротехнике, сви смерови 
осим енергетског; дипломирани инжењер елек-
тронике, сви смерови осим индустријске енерге-
тике; дипломирани инжењер за информационе 
системе, односно дипломирани инжењер органи-
зације за информационе системе или дипломи-
рани инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе системе и 
технологију; дипломирани инжењер информатике, 
односно дипломирани инжењер рачунарства; дип-
ломирани економиста, смерови: кибернетско-орга-
низациони, економска статистика и информатика, 
економска статистика и кибернетика, статистика 
и информатика или статистика, информатика и 
квантна економија; дипломирани информатичар; 
дипломирани информатичар-пословна инфор-
матика; дипломирани информатичар-професор 
информатике; дипломирани информатичар-мас-
тер; дипломирани професор информатике-мас-
тер; дипломирани информатичар-мастер пословне 
информатике.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин РС (уверење 
о држављанству); оверена фотокопија дипломе о 
стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге 
рођених; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - доказ прибавља школа по службе-
ној дужности за пријављеног кандидата; да кан-
дидат има психофизичку и здравствену способност 
за рад са ученицима - доказ надлежне установе - 
доставља кандидат пре закључења уговора о раду; 
пријава на конкурс.

предшколска установа 
„среЋно дете“
Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 0230/81-665
е-mail: vrticnk@gmail.com

Стручни сарадник-психолог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, основне 
студије у трајању од најмање 4 године); да кан-
дидат има психофизичку и здравствену способност 
за рад - доказ доставља пре закључења уговора 
о раду; да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - доказ ће прибавити установа; да има 
држављанство РС. Уз пријаву кандидат треба да 
достави: биографију, оверену фотокопију дипломе 
и уверење о држављанству. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ош „10. октоБар“
24410 Хоргош, Карасова 14
тел. 024/793-510
е-mail: hosko@stcable.net

Наставник биологије
на српском и мађарском 
наставном језику, са 30% радног 
времена, односно 6 часова 
недељно, на одређено време 
до повратка запослене, за рад у 
Хоргошу, у две смене

Наставник музичке културе
са 20% радног времена, односно 
4 часа недељно, на одређено 
време до повратка одсутне 
запослене, за рад у Хоргошу, у 
две смене

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове наведене 
у чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања; доказ о знању мађарског језика. Уз 
пријаву на конкурс доставити доказе о испуње-
ности услова: диплому о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, доказ о знању мађар-
ског језика. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Молбе са потребном докумен-
тацијом, у затвореној коверти, са назнаком: „За 
конкурс“, слати на горенаведену адресу школе.

теХниЧка школа
23300 Кикинда, Светосавска 55
тел. 0230/22-275, 401-650

Наставник електротехничке 
групе предмета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани инжењер електротехнике, смерови електро-
нике и телекомуникација; дипломирани инжењер 
електронике, смерови електронике и телекомуни-
кација; дипломирани инжењер електротехнике и 
рачунарства, смер електроника и телекомуника-
ције.

Наставник социологије
за 55% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
социологије, односно дипломирани социолог; про-
фесор филозофије и социологије; дипломирани 
политиколог, наставни смер; дипломирани полит-
иколог за друштвено-политичке односе; професор 
социологије и филозофије; професор марксизма.

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на конкурс 
морају да имају одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), почев 
од 10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године. Уз пријаву кандидат треба да поднесе сле-
дећа документа: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (при-
бавља школа); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (подноси се пре закључења уговора 
о раду); фотокопија радне књижице; ако кандидат 
ради у другој школи - потврду о проценту радног 
времена у тој школи. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „серво МиХаљ“
Падеј, Маршала Тита 45
тел. 0230/75-509, 75-773
е-mail: оspadej@open.telekom.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат са стеченим високим образо-
вањем, у складу са чл. 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) за наставника у основ-
ној школи, за педагога и психолога; држављанство 
Републике Србије; најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; положен 
стручни испит за наставника, васпитача или струч-
ног сарадника; дозвола за рад, обука и положен 
испит за директора установе; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
ЗОСОВ; знање мађарског језика. Кандидат је дужан 
да уз пријаву на конкурс поднесе: оверен препис 
дипломе/уверења о стеченом високом образовању 
(стручна спрема је прописана законом којим се 
уређују основе система образовања и васпитања) 
за наставника или стручног сарадника основне 
школе; оверен препис дозволе за рад директора 
(у даљем тексту: лиценца за директора); оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (потврда); радну 
и животну биографију; оквирни план рада за вре-
ме мандата; доказе о поседовању организационих 
способности (факултативно) и оверену фотокопију 
дозволе за рад (положен стручни испит или испит 
за лиценцу наставника или стручног сарадника), 
доказ о знању мађарског језика (оверени преписи 
сведочанства о завршеном средњем образовању, 
дипломе или уверења о стеченом вишем или висо-
ком образовању на мађарском језику или уверење/
решење да је кандидат положио испит из мађар-
ског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе). Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима тражиће се од изабраног кандидата, а уве-
рење да кандидат није осуђиван школа ће тражити 
по службеној дужности од ПУ. Пријаве се подносе 
на адресу школе, непосредно или поштом препо-
ручено. На коверти са документацијом потребно 
је ставити назнаку: „За конкурс“. Документација 
се прилаже у овереним фотокопијама и не враћа 
се. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене, неуред-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и на број телефона: 0230/75-509.

КосовсКа митровица

ош „лепосавиЋ“
38218 Лепосавић, Војске Југославије бб
тел. 028/83-543

Ложач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинске или 
електро струке, положен испит за руковаоца пар-
них котлова на чврсто и течно гориво и да кан-
дидат испуњава услове прописане чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Уз 
пријаву на конкурс доставити следећа документа 
(у оригиналу или оверене фотокопије): диплому о 
стеченој стручној спреми, уверење о положеном 
испиту за руковаоца парних котлова на чврсто 
и течно гориво, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уверење 
пре закључења уговора о раду. Уверење о држа-
вљанству и извод из матичне књиге рођених не 
могу бити старији од 6 месеци. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

Наука и образовање
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деЧији вртиЋ 
„весело детињство“
38219 Лешак, Срђана Бојовића бб
тел. 028/88-011

Медицинска сестра-васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа, смер васпитачки, радно искуство најмање 
6 месеци.

Стручни сарадник у 
финансијама

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, висока економ-
ска школа струковних студија, област финансијски 
менаџмент, радно искуство најмање 6 месеци.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати 
морају да испуњавају и опште услове за засни-
вање радног односа, прописане чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Кандидати подносе 
следећу документацију: диплому, уверење о држа-
вљанству РС, извод из матичне књиге рођених, 
лекарско уверење-доказ да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом. 
Доказ о испуњености услова у погледу опште 
здравствене способности кандидати ће доставити 
по коначности одлуке о избору, а пре закључења 
уговора о раду. Доказ да нису осуђивани приба-
вља установа. Фотокопије докумената које нису 
оверене од надлежног органа неће се узимати у 
обзир. Пријаве се подносе у року од осам дана од 
дана објављивања огласа, на горенаведену адре-
су. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

К ра г У ј Е в а ц

МедиЦински Факултет
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента 
за ужу научну област 
Физиологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен при-
родно-математички факултет, докторат из научне 
области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента 
за ужу научну област 
Гинекологија и акушерство
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет, докторат из научне области 
за коју се бира и завршена одговарајућа специја-
лизација.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента 
за ужу научну област 
Оториноларингологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет, докторат из научне области 
за коју се бира и завршена одговарајућа специја-
лизација.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 
научну област Педијатрија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет, докторат из научне области 
за коју се бира и завршена одговарајућа специја-
лизација.

Наставник у звању 
доцента за ужу научну 
област Микробиологија и 
имунологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет, докторат из научне области 
за коју се бира.

Сарадник у звање асистента 
за ужу научну област 
Клиничка онкологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном 
просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторс-
ке академске студије или магистар медицинских нау-
ка коме је прихваћена тема докторске дисертације и 
завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звање асистента 
за ужу научну област 
Методологија антропометрије
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен факултет физичке културе, са 
укупном просечном оценом најмање 08,00 и упи-
сане докторске академске студије.

Сарадник у звање асистента 
за ужу научну област 
Медицинска статистика и 
информатика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, са укупном 
просечном оценом најмање 08,00 и уписане док-
торске академске студије.

Сарадник у звање асистента 
за ужу научну област 
Психијатрија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном 
просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторс-
ке академске студије или магистар медицинских нау-
ка коме је прихваћена тема докторске дисертације и 
завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звање асистента 
за ужу научну област 
Педијатрија
на одређено време 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање 08,00 и уписане 
докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације и завршена одговарајућа специјали-
зација.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Хистологија и 
ембриологија
на одређено време 1 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање 08,00 и уписане 

докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Педијатрија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање 08,00 и уписане 
докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Социјална 
медицина
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање 08,00 и уписане 
докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Неурологија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање 08,00 и уписане 
докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Анатомија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање 08,00 и уписане 
докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Нуклеарна 
медицина
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање 08,00 и уписане 
докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Клиничка 
фармација
на одређено време 1 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински или фармацеутски 
факултет, са укупном просечном оценом најмање 
08,00 и уписане докторске академске студије или 
магистар медицинских, односно фармацеутских 
наука коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу и Статутом Медицинског 
факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз прија-
ву на конкурс доставити: биографију, фотокопију 
диплома, списак стручних и научних публикација 
и по један примерак тих публикација. Конкурсну 
документацију доставити и у електронској форми. 
Рок за пријаву је 15 дана.

Наука и образовање
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основна школа 
„наталија нана 
недељковиЋ“
34202 Грошница-Крагујевац
Октобарских жртава 146
тел. 034/329-750, 313-622

Професор разредне наставе
за рад у школи у Великом Пољу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
разредне наставе. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и 
уверење о држављанству РС. Ближе информације 
у вези са конкурсом заинтересовани кандидати 
могу добити код секретара школе, на број теле-
фона: 034/313-622. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „свети сава“
Топоница
34243 Топоница-Кнић
тел. 034/519-107

Наставник физике
за 30% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге 
детета

Наставник информатике
за 20% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге 
детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-VII/1 степен 
стручне спреме, у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, васпитача и стручних 
сарадника за основно образовање; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
шест месеци или да није правоснажном пресудом 
осуђен за кривично дело против достојанства лич-
ности и морала и да има држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат мора 
да приложи: оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности и уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
шест месеци или да није правоснажном пресудом 
осуђен за кривично дело против достојанства лич-
ности и морала (прибавља се у МУП-у). Кандидати 
треба да доставе документа тражена конкурсом 
која нису старија од шест месеци. Пријаве на кон-
курс слати на горенаведену адресу школе.

еконоМски Факултет
34000 Крагујевац
Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Статистика 
и информатика, наставни 
предмет: Електронско 
пословање
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора техничких нау-
ка одговарајуће научне области и други општи, 
педагошки и посебни услови прописани Законом 
о високом образовању, Статутом и другим актима 
Факултета и Универзитета. Кандидати уз пријаву 
достављају доказе о испуњавању услова конкур-

са и доказе о испуњености општих предуслова у 
погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 
став 3 Закона о високом образовању и чланом 125е 
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву 
са доказима о испуњености услова тражених кон-
курсом доставити на горенаведену адресу Факул-
тета. Рок за пријаву је 15 дана.

универзитет у краГујевЦу 
природно-МатеМатиЧки 
Факултет
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу 
научну област Екологија, 
биогеографија и заштита 
животне средине
у Институту за биологију 
и екологију факултета, на 
одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области биолошких наука. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о бли-
жим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факул-
тета и Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака Факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Кандидати који конкуришу, поред општих услова, 
треба да испуњавају и посебне услове, прописане 
законом и наведеним општим актима. Уз пријаву 
неопходно је доставити: биографију са подацима 
о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми и спи-
сак и сепарате објављених радова, односно радо-
ва за који поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном пресу-
дом осуђени за кривично дело против полне сло-
боде, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у оба-
вљању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

правни Факултет 
у краГујевЦу
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-516

Наставник у звање доцента за 
ужу јавноправну и теоријско 
правну научну област
са условима из чл. 64, а на 
период сагласан чл. 65 Закона о 
високом образовању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор прав-
них наука; други општи и посебни услови пропи-
сани Законом, Статутом и другим актима Правног 
факултета у Крагујевцу. Рок за пријаву је 15 дана.

висока теХнолошка 
школа  
струковниХ студија 
аранђеловаЦ
34300 Аранђеловац
Јосифа Панчића 11
тел. 034/6701-820

Наставник у звању професора 
струковних студија за ужу 
област Хемијске технологије, 
предмети: Хемијска 
технологија, Механика 
флуида, Технологија стакла, 
Технологија малтерних 
везива и ватросталне 
керамике, Технологија 
глазуре, Технологија 
декорисања, Технологија 
ватросталне керамике

УСЛОВИ: доктор технолошких наука, техничко-
технолошко поље, смер неметали. Кандидати су 
дужни да уз пријаву доставе: доказ о стручној 
спреми, списак објављених стручних и научних 
радова у протеклих пет година, CV, доказ да нису 
осуђивани за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које их чини неподобним за обављање послова у 
државном органу (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге држављана и извод из матичне 
књиге рођених, као и доказ о испуњеној психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад у 
просвети.

Наставник за ужу област 
Страни језик-енглески језик

УСЛОВИ: најмање завршен филолошки факул-
тет-одговарајући смер (први језик енглески). Кан-
дидати су дужни да уз пријаву доставе: доказ о 
стручној спреми, списак објављених стручних и 
научних радова у протеклих пет година и списак 
објављених радова на SCI листи, CV, доказ да нису 
осуђивани за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које их чини неподобним за обављање послова у 
државном органу (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге држављана и извод из матичне 
књиге рођених, као и доказ о испуњеној психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад у 
просвети.

ОСТАЛО: Документа морају бити оригинална или 
оверене копије. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

основна школа 
„драГиша луковиЋ 
шпанаЦ“
34000 Крагујевац, 9. маја 110 б
тел. 034/381-444

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа. Уз пријаву на конкурс доставити: 
сведочанство о завршеној основној школи; извод 
из матичне књиге рођених; држављанство Репу-
блике Србије; уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа по службеној дужности; 
психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима - доказује се лекарским 
уверењем након доношења одлуке о избору прија-
вљених кандидата. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије 
морају бити оверене, а уверења не смеју бити ста-
рија од 6 месеци.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Наука и образовање
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ош „живан МариЧиЋ“
36221 Жича, Жички пут бб
тел. 036/5817-317

Наставник физике
за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На конкурс 
се могу пријавити кандидати који поред општих 
услова предвиђених законом испуњавају и посеб-
не услове предвиђене чл. 120 ст. 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; одгова-
рајуће образовање (одговарајућа врста и степен 
стручне спреме предвиђен Законом и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи). Уверење о неосуђи-
ваности школа прибавља по службеној дужности, 
а лекарско уверење се прилаже по доношењу 
одлуке о избору. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти и одговарајућу документацију, којом се доказује 
испуњеност услова предвиђених Законом и Пра-
вилником и овим конкурсом: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених (докумен-
тација се доставља у оригиналу или у овереним 
фотокопијама). Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве 
без доказа о испуњавању свих услова конкурса, 
као и пријаве са неовереном документацијом, неће 
се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или 
донети лично у просторије школе, радним даном, 
од 09,00 до 12,00 часова.

предшколска установа 
„весело детињство“
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Васпитач
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге 
детета

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама првог степена (основне 
академске студије, односно струковне студије), у 
трајању од три године или образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању; да поседују психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом, 
што се доказује здравственим уверењем приликом 
заснивања радног односа; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије. Уз захтев доставити: оверен препис 
дипломе - фотокопију, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге 
рођених. Конкурс је отворен 8 дана. Извод из каз-
нене евиденције прибавља установа по службеној 
дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир.

ош „јосиФ панЧиЋ“
36344 Баљевац, Бошка Бухе 8
тел. 036/791-227

Професор музичке културе
са 85% радног времена, за рад у 
Баљевцу и Брвенику

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
боловања, са 60% радног 
времена, за рад у Биљановцу, 
Корлаћу и Брвеници

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Уз пријаву са биографијом дос-
тавити: оверену фотокопију дипломе, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања-прибавља устано-
ва; лекарско уверење о физичкој, здравственој и 
психичкој способности за рад у школи подноси се 
пре закључења уговора о раду. Пријаве се подно-
се у року од 8 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

уГоститељско 
туристиЧка школа 
са доМоМ уЧеника
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Административни радник
на одређено време до повратка 
одсутне запослене (1 година)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане Законом о основама система образовања и 
васпитања, Законом о раду, Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних места: да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; завршен IV степен 
стручне спреме, економског, туристичког смера 
или гимназија. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: извод из матичне књиге рође-
них (са холограмом), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), диплому о врсти и степену 
стручне спреме. Докази се подносе у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду, а доказ о некажња-
вању прибавља школа. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

ГиМназија
36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/319-760

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

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
одсуства, са 22% радног времена

Наставник математике
на одређено време до повратка 
радника са неплаћеног одсуства

Наставник физичког 
васпитања
на одређено време до повратка 
запосленог са дужности 
директора школе, са 70% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. За наве-
дена радна места конкуришу кандидати са висо-
ким образовањем, који испуњавају услове из чл. 
8 и 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) 
и имају звање прописано Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
СРС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 
1/2007, 7/2008 и 8/2011). Уз пријаву на конкурс 
кандидат прилаже: оригинал диплому (или ове-
рену фотокопију исте) о завршеној одговарајућој 
школи; оригинал уверење о држављанству (или 
оверену фотокопију истог, не старије од 6 месе-
ци); оригинал извод из матичне књиге рођених 
или оверену фотокопију истог. Пријаве на кон-
курс, са потребном документацијом о испуњености 
услова, доставити лично или на адресу Гимназије. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на прет-
ходну проверу психофизичких способности, у року 
од осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава. У року од осам дана од дана добијања 
резултата провере, директор прибавља мишљење 
Школског одбора. Директор доноси одлуку о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана добијања 
мишљења Школског одбора. У случају нејасноћа, 
ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 036/319-760.

ош „светозар МарковиЋ“
36000 Краљево, Цара Душана 2
тел. 036/314-296

Наставник математике

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати 
треба да поседују стручну спрему прописану Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07 и 1/08). 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да под-
несу следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању; уверење 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); уве-
рење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; лекарско уве-
рење, којим кандидати доказују да поседују пси-
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хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима, подноси се након доношења одлуке 
о избору, а пре закључења уговора о раду. Прија-
ве на конкурс, са потребном документацијом о 
испуњености услова, доставити лично или на адре-
су школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Одлука о избору 
кандидата биће донета у законском року.

ош „вук караЏиЋ“
36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Финансијско-књиговодствени 
радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска 
школа, да кандидат испуњава услове из чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Поред пријаве на конкурс приложити и ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућем обра-
зовању, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), ориги-
нал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених (издат после 01.03.2010. године), фото-
копију радне књижице. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене пријаве, 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова 
конкурса, као и пријаве са неовереном документа-
цијом, неће се разматрати. Пријаве слати на адре-
су школе или донети лично у просторије школе, 
радним даном од 09,00 до 10,00 часова.

К р У ш Е в а ц

предшколска установа 
„паХуљиЦе“
37220 Брус, Јосифа Панчића

Хигијеничар

УСЛОВИ: НК радник, основно образовање.

Медицинска сестра-васпитач

УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра-
васпитач.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве наведене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ош „Мирко тоМиЋ“
37266 Обреж, Мирка Томића 12
тел. 037/790-120

Наставник српског језика-
приправник
са 28% радног времена, на 
одређено време до стицања 
лиценце, а најдуже 2 године

УСЛОВИ: високо образовање (Правилник о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи). Кандидати треба да испуњавају 
услове наведене у чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву са школ-
ско-образовном и радном биографијом кандидати 
достављају: оверену фотокопију-препис дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држевљан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; фотокопију радне књижице или 
потврду установе у којој су радили да нису оба-
вљали послове наставника српског језика. Доказ 
о неосуђиваности прибавља установа. Лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат пре закљу-
чивања уговора о раду. Пријаве са потребном 

документацијом доставити у року од 8 дана, на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, на број телефона: 037/790-120.

ош „раде додиЋ“
37246 Милутовац
тел. 037/721-030

Ложач
са 30% радног времена

УСЛОВИ: ВКВ радник (машинске или електротех-
ничке струке); поред општих услова предвиђених 
Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), кандида-
ти треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 
120 и 130 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Као докази подносе се: оверен пре-
пис дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење да кандидати 
нису под истрагом, као и лекарско уверење, али 
по пријему у радни однос. Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу.

еконоМско-трГовинска 
школа
37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-658, 443-164

Професор српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће 
образовање, поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима, поседовање држављанства Републике 
Србије, неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Потребна документација: молба, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење из суда да се против лица не води 
истрага, нити је подигнута оптужница и оверена 
фотокопија одговарајуће дипломе (чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања).

л Е с К о в а ц

ош „Бора станковиЋ“
16211 Губеревац
тел. 016/788-442

Наставник информатике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; да кандидат 
има одговарајуће образовање утврђено Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 20/04, 
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 6/08, 8/08, 
11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10); да испуњава усло-
ве наведене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат прилаже: уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем факул-
тету; извод из матичне књиге рођених. Пријаве на 
конкурс, са потребном документацијом о испуње-
ности услова, доставити лично или на адресу шко-
ле, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата 
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 016/788-442.

ош „партизански доМ“
Доњи Бучумет, 16240 Медвеђа
тел. 063/7774-437

Професор математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Кандидати су дужни да доставе следећу 
документацију: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, диплому о потребној 
стручној спреми за наведено занимање, лекарско 
уверење да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ош „Бора станковиЋ“
16254 Богојевце, Владе Ђокића бб

Благајник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11), да имају одговарајуће образовање, 
односно да поседују IV степен стручне спреме, 
економска школа, смер економски; гимназија, смер 
природно-математички, у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији радних места 
у ОШ „Бора Станковић“ Богојевце. Уз пријаву са 
кратком биографијом приложити: оверен доказ о 
стеченој стручној спреми - диплома; уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (нови) или оверену копију 
извода. Потврду да лице није осуђивано прибавља 
школа по службеној дужности од надлежне поли-
цијске управе. Лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду, и то од стране канди-
дата који је примљен на конкурсу.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
радника са функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће 
образовање, односно да поседују VII степен струч-
не спреме, у складу са чланом 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 
1/2008, 4/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 
9/2009, 3/2010) и да испуњавају све услове про-
писане чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву са кратком био-
графијом приложити: оверен доказ о стеченој 
стручној спреми - диплома, уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (нови) или оверену копију извода. 
Потврду да лице није осуђивано прибавља школа 
по службеној дужности од надлежне полицијске 
управе. Лекарско уверење подноси се пре закљу-
чења уговора о раду, и то од стране кандидата који 
је поримљен по конкурсу. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима обавиће 
надлежна служба за запошљавање у Лесковцу, са 
кандидатима које упути директор школе, након 
извршеног ужег избора кандидата који испуњавају 
услове конкурса. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Оверене копије поднетих доказа уз пријаву не 
смеју бити старије од 6 месеци. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
могу поднети лично или на адресу школе, у затво-
реној коверти, са назнаком: „За конкурс: наставник 
разредне наставе“ или „За конкурс: благајник“.
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ош „десанка 
МаксиМовиЋ“
16220 Грделица
тел. 016/3426-057

Помоћни радник
са 50% радног времена, за рад у 
Грделици

Помоћни радник
са 50% радног времена, за рад у 
Дединој Бари

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основ-
на школа; кандидати треба да испуњавају услове 
из члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: сведочанство о завршеној основној школи; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; уверење суда 
да се против кандидата не води поступак. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „Божидар МиљковиЋ“
Село Горњи Присјан
16212 Свође

Наставник историје
са 25% радног времена, за рад 
у матичној школи, на одређено 
време до повратка радника са 
дужности директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Кандидати треба да поседују одго-
варајућу врсту и степен стручне спреме, сагласно 
Закону о основама система образовања и васпи-
тања и Правилнику о врсти и степену стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да испуњавају услове утврђене у чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
приложи доказе о испуњавању услова конкурса: 
опште лекарско уверење прилаже кандидат при-
ликом заснивања радног односа, доказ о неосуђи-
ваности прибавља установа, доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима утврђује надлежна 
служба за запошљавање. Кандидат који је раније 
обавио проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима може уз пријаву да достави 
податке о томе када је и где имао проверу. Непо-
тпуна и неблаговремена документација неће се 
узимати у обзир.

теХниЧка школа
16210 Власотинце

Професор стручних 
теоријских предмета 
(дипломирани инжењер 
архитектуре) у подручју рада 
грађевинарства, образовни 
профил грађевински 
архитектонски техничар-
оглед
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
одсуства

Професор руског језика
са 22,22% радног времена, на 
одређено време, а најкасније до 
31.08.2012. године

УСЛОВИ: Кандидат је дужан да има одговарајуће 
образовање, предвиђено Правилником о степе-
ну и врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у средњим стручним школама и 

да испуњава услове прописане у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидати подносе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству. Одлука о пријему донеће се у законском 
року.

л о З н и ц а

ош „доситеј оБрадовиЋ“
Клупци, 15300 Лозница, Ратарска бб
тел. 015/874-664

Наставник основа 
информатике и рачунарства
са 45% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове 
предвиђене чл. 38 Правилника о врсти и степену 
стручне спреме наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних програма у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
4/2003, 10/2004, 3/2005, 9/2005, 4/2007, 17/2007, 
1/2008, 6/2008 и 8/2008). Кандидати треба да 
испуњавају и остале услове за пријем у радни 
однос из чл. 120 ст. 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09). Уз пријаву на конкурс кандидати су дуж-
ни да приложе: краћу биографију, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ о 
поседовању држављанства РС, извод из матичне 
књиге рођених, доказ да нису под истрагом, уве-
рење суда, доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси само изабрани кан-
дидат пре закључивања уговора о раду. Уверење 
којим се доказује да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ - прибавља школа. 
Наведена документа не смеју бити старија од шест 
месеци, а приложене фотокопије морају бити ове-
рене од надлежног органа. У складу са чл. 130 ст. 3 
Закона, проверу психофизичких способности врши 
Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. Пријаве са доказима 
слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

предшколска установа 
„Црвенкапа“
15318 Мали Зворник, Дринска 7

Домар
лице са инвалидитетом

УСЛОВИ: завршена основна школа или II степен 
стручне спреме; утврђена инвалидност. Канди-
дати треба да испуњавају услове наведене у чл. 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву кандидати треба да приложе: 
сведочанство о завршеној основној школи или 
II степену стручне спреме, решење о утврђеној 
инвалидности, уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених (фотокопије докумената 
морају бити оверене, а уверења не смеју бити ста-
рија од 6 месеци). Пријаве са доказима о испуње-
ности услова огласа слати на адресу установе, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране.

Возач

УСЛОВИ: положен возачки испит „Д“ катего-
рије; положен државни испит. Кандидати треба 
да испуњавају услове наведене у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидати треба да приложе: доказе о 
положеном возачком испиту „Д“ категорије и поло-
женом државном испиту; уверење о држављан-

ству; извод из матичне књиге рођених (фотокопије 
докумената морају бити оверене, а уверења не 
смеју бити старија од 6 месеци). Пријаве са дока-
зима о испуњености услова огласа слати на адресу 
установе, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

средња школа  
„свети сава“
15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Радник на одржавању чистоће
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: осмогодишња школа. Поред услова про-
писаних законом и одговарајуће стручне спреме, 
кандидат треба да испуњава и друге посебне усло-
ве, наведене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Као доказе о испуња-
вању услова, кандидат подноси уз пријаву са крат-
ком биографијом: оверену фотокопију дипломе; 
уверење о држављанству-не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију; извод из мати-
чне књиге рођених-оригинал или оверену фотоко-
пију. Лекарско уверење подноси се пре закључења 
уговора о раду, уверење о неосуђиваности приба-
вља школа. Избор између пријављених кандидата 
биће извршен у року од 30 дана од истека рока за 
подношење пријава. Пријаве се подносе на адре-
су школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

н и ш

уГоститељско 
туристиЧка школа
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/233-830

Наставник грађанског 
васпитања
са 25% радног времена, на 
одређено време до краја 
школске 2011/2012. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Просветни гласник“, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011): лице 
које испуњава услове за наставника одговарајуће 
стручне школе; лице које испуњава услове за 
стручног сарадника стручне школе - школског 
педагога или школског психолога, односно анд-
рагога; дипломирани етнолог; етнолог - антропо-
лог; професор одбране и заштите. Наведена лица 
могу да изводе наставу ако су похађала један или 
више од следећих програма: Обука за наставника 
грађанског васпитања; Интерактивна обука/тим-
ски рад; Ни црно ни бело; Умеће одрастања; Умеће 
комуникације; Активна настава/учење; Едукација 
за ненасиље; Речи су прозори или зидови; Чува-
ри осмеха; Учионица добре воље; Култура кри-
тичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни 
клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемари-
вање деце; Здраво да сте. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе: диплому о стеченом високом 
образовању; уверење о држављанству; уверење о 
завршеној обуци за програм/е наведене у члану 2 
став 1 тачка 30 Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Просветни гла-
сник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011). 
Документа се подносе у оригиналу или у овере-
ној фотокопији. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. У поступку 
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одлучивања о избору наставника директор приба-
вља мишљење органа управљања, након изврше-
не претходне провере психофизичких способности 
кандидата. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом стандарди-
зованих поступака. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

основна школа 
„јастреБаЧки партизани“
18252 Мерошина

Професор физике
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
физике; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије.

Професор разредне наставе
за рад у Баличевцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, учитељски 
факултет; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије.

школа за основно и 
средње оБразовање 
„14. октоБар“
18000 Ниш, Гоце Делчева 2
тел. 018/560-848

Наставник музике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, академски 
музичар (поседовање стручне дефектолошке оспо-
собљености или стручне спреме дефектолога); 
дипломирани музичар - музички педагог или дип-
ломирани музички педагог (поседовање стручне 
дефектолошке оспособљености или стручне спре-
ме дефектолога); дипломирани музичар компо-
зитор или дипломирани композитор (поседовање 
стручне дефектолошке оспособљености или струч-
не спреме дефектолога); дипломирани музичар - 
диригент или дипломирани диригент (поседовање 
стручне дефектолошке оспособљености или струч-
не спреме дефектолога); дипломирани музичар 
- музиколог или дипломирани музиколог (посе-
довање стручне дефектолошке оспособљености 
или стручне спреме дефектолога); дипломирани 
дефектолог са завршеном вишом музичком шко-
лом, односно вишом педагошком школом - група 
- музичко васпитање; дипломирани дефектолог са 
завршеном средњом музичком школом, образовни 
профил музички извођач - тамбураш; дипломира-
ни дефектолог са завршеном средњом музичком 
школом, образовни профил музички извођач - 
мандолиста; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву 
треба да достави: оверену фотокопију дипломе, 
односно уверења-не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије-не старије од 6 месеци; уверење 
о дефектолошкој оспособљености. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима извршиће надлежна служба за послове 
запошљавања. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

предшколска установа 
„полетараЦ“
18252 Мерошина
тел. 018/4892-044

Стручни сарадник-психолог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филозоф-
ски факултет - група психологија; радно искуство 
1 година; знање рада на рачунару. Лице треба да 
испуњава услове из члана 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 од 15.07.2011. године). 
Уз пријаву доставити: оверен препис - фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

предшколска установа 
„лане“
18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

Медицинска сестра на 
тријажи
УСЛОВИ: средња медицинска школа било ког сме-
ра; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом (лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат приликом закључења уговора о раду). 
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених/венчаних; уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља установа по службеној дужности). Рок за 
пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

основна школа за 
васпитање и оБразовање  
деЦе и оМладине са 
сМетњаМа у развоју 
„сМеХ и суза“
18220 Алексинац
Станка Милосављевића 9
тел. 018/804-626

Наставник физичког 
васпитања-дефектолог
са 75% радног времена

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме и оспо-
собљеност на дефектолошком факултету за рад са 
ученицима ометеним у развоју. Уз пријаву доста-
вити: диплому, оригинал или оверену фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених, нови образац 
- оригинал или оверена фотокопија; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци - оригинал 
или оверена фотокопија. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

н о в и  п а З а р

ГиМназија тутин
36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-148

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У погледу врсте и степена стручне спре-
ме, пријављени кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверен препис дипломе; лекарско уве-
рење; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела предвиђена Кривичним зако-
ном, односно да не постоји забрана обављања 
послова. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са 
потпуном документацијом слати на адресу: Гимна-
зија, 36320 Тутин, 7. јула 18. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати.

основна школа 
„вук караЏиЋ“
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: предвиђени чл. 8 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс 
приложити следећа документа: оверену фотоко-
пију дипломе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству. Уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима - лекарско уверење, прилаже кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду. 
Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, прибавља установа по службеној дуж-
ности.

ош „доситеј оБрадовиЋ“
36314 Штитаре, Нови Пазар
тел. 020/351-393

Наставник физичког 
васпитања
на одређено време до повратка 
запосленог са мировања радног 
односа, са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, са струч-
ним звањем: дипломирани професор физичког 
васпитања (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије) који је сте-
као високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе или уве-
рење факултета о стеченој стручној спреми; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; лекарско уверење. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве 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

Наука и образовање
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Факултет теХниЧкиХ 
наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

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

Редовни или ванредни 
професор за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Рачунарска графика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, природно-
математичке струке, област математичке науке, 
искуство у држању наставе у трајању од десет 
година из уже научне области за коју се бира и 
услови прописани чланом 64 Закона о високом 
образовању.

Редовни или ванредни 
професор за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Поштански саобраћај и 
комуникације

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћај-
не струке и услови прописани чланом 64 Закона о 
високом образовању.

Ванредни професор за 
ужу стручну, уметничку, 
односно научну област 
Електроенергетика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротех-
ничке струке и услови прописани чланом 64 Закона 
о високом образовању.

Ванредни професор или 
доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Архитектонско-
урбанистичко планирање, 
пројектовање и теорија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архотектон-
ске струке, искуство у држању наставе из области 
Архитектонско-урбанистичко планирање, пројек-
товање и теорија, а посебно на предметима: 
Пројектовање стамбених комплекса 1 и 2, Архи-
тектонско пројектовање 3, Принципи одрживог 
развоја у архитектонском пројектовању, Принципи 
универзалног дизајна и Обликовање унутрашњег 
простора 1, 2 и 3 и услови прописани чланом 64 
Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Информациони и 
комуникациони системи

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке 
Индустријско инжењерство и менаџмент или 
Информатика и услови прописани чланом 64 Зако-
на о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Поштански саобраћај и 
комуникације

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћај-
не струке и услови прописани чланом 64 Закона о 
високом образовању.

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Инжењерски 
менаџмент (Инжењерство и 
менаџмент осигурања)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, технич-
ке струке, област Индустријско инжењерство и 
менаџмент-Инжењерство и менаџмент осигурања, 
магистар из области Осигурања моторних вози-
ла, завршене основне студије саобраћајне струке, 
смер Друмски саобраћај, радно искуство на посло-
вима осигурања моторних возила и управљачким 
функцијама у компанијама за осигурање у времену 
од пет година и услови прописани чланом 64 Зако-
на о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Аутоматика и 
управљање системима

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротех-
ничке струке, област Аутоматика и управљање сис-
темима, искуство у извођењу наставе из предмета: 
Дистрибуирани управљачки системи, Моделирање 
и симулација система, Методе оптимизације и Сис-
теми аутоматског управљања, учешће на бар јед-
ном пројекту Министарства за науку и технолошки 
развој Републике Србије из области за коју се бира 
и услови прописани чланом 64 Закона о високом 
образовању.

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Механика

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

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Механика

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

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Квалитет, ефективност 
и логистика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке Индус-
тријско инжењерство и менаџмент и услови пропи-
сани чланом 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Механика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске 
струке и услови прописани чланом 72 Закона о 
високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно 
научну област Машинске 
конструкције, транспортни 
системи и логистика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске 
струке и услови прописани чланом 72 Закона о 
високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Технолошки процеси, 
техноекономска оптимизација 
и виртуелно пројектовање

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничке 
струке-дипл. инж. мастер, радно искуство у наста-
ви најмање две године, уписане докторске студије 
и услови прописани чланом 72 Закона о високом 
образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Наука о материјалима 
и инжењерски материјали

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске 
струке-дипл. инж. мастер и услови прописани чла-
ном 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Електроника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротех-
ничке струке-дипл. инж. мастер и услови прописа-
ни чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Машински елементи, 
механизми, графичке 
комуникације и дизајн

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротех-
ничке струке-дипл. инж. мастер и услови прописа-
ни чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Математика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природ-
но-математичке струке, најмање 2 године радног 
искуства у настави на универзитету из уже обла-
сти за коју се бира и услови прописани чланом 72 
Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Логистика и 
интермодални транспорт

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, саобраћај-
не струке и услови прописани чланом 71 Закона о 
високом образовању.

Сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Уметност 
примењена на архитектуру, 
технику и дизајн

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектон-
ске струке-дипл. инж. мастер, искуство у оквиру 
уже области за коју се бира и услови прописани 
чланом 71 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Инжењерство 
заштите животне средине и 
заштите на раду

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машин-
ске струке, смер Енергетика и процесна техника, 
завршна година докторских студија Инжењер-
ство заштите животне средине, минимум 3 године 
искуства у настави у високо образовној установи, 
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учешће на пројектима из области Обновљивих 
извора енергије и услови прописани чланом 71 
Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Инжењерство 
заштите животне средине и 
заштите на раду

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке 
Инжењерсатво заштите животне средине-дипл. 
инж. мастер, искуство у вођењу националних 
пројеката из области Управљања опасним отпа-
дом, искуство у настави у високо образовној уста-
нови, учешће на националним и међународним 
пројектима из области Мониторинга и управљања 
водама и отпадом и услови прописани чланом 71 
Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Рачунарска 
графика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротех-
ничке струке-дипл. инж. мастер и услови прописа-
ни чланом 72 Закона о високом образовању.

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

ГиМназија  
„лаза костиЋ“
21000 Нови Сад, Лазе Лазаревића 1
тел. 021/6466-766
e-mail: lakogim@gmail.com

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену основну 
школу, одговарајућу здравствену способност, 
држављанство РС, да није правоснажно осуђиван 
на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци. 
Уз пријаву доставити уверење о држављанству, 
диплому о стеченој школској спреми (оверене 
фотокопије). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

поништење дела конкурса 
ГиМназија 
„светозар МарковиЋ“
21000 Нови Сад, Његошева 22

Конкурс објављен 21.03.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: наставник рачунарства и информа-
тике, са 60% радног времена, на одређено 
време до повратка наставнице са одржа-
вања трудноће и породиљског одсуства.

висока пословна школа 
струковниХ студија 
у новоМ саду
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Предавач за ужу научну 
област Пословна економија и 
менаџмент, наставни предмет: 
Отпочињање предузетничког 
подухвата
на одређено време од пет година

Предавач за ужу научну 
област Рачуноводство 
и финансије, наставни 
предмети: Финансије и 
Персоналне финансије
на одређено време пет година

УСЛОВИ: магистар економских наука; објавље-
ни научни и стручни радови, најмање 5 из одго-
варајуће научно-стручне области; педагошко 
искуство на пословним школама или сличним шко-
лама; способност за наставни рад; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс канди-
дати подносе: фотокопије диплома о завршеним 
основним и последипломским студијама; биогра-
фију; списак научних и стручних радова, као и 
саме радове; доказ о педагошком искуству; доказ 
о држављанству. Лице које је правоснажном пре-
судом осуђено за кривично дело против полне сло-
боде, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, не 
може стећи звање наставника. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока 
за пријаву на конкурс сачинити извештај о прија-
вљеним кандидатима и ставити га на увид јавности 
на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити 
обавештени путем огласне табле и сајта школе.

средња школа 
„лукијан МушиЦки“
21235 Темерин, Народног фронта 80
тел. 021/843-272

Наставник физике
за 4 часа недељне наставе, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
физике, дипломирани физичар, дипломирани 
астрофизичар, професор физике-хемије, дипломи-
рани инжењер физике, смер индустријска физика, 
дипломирани физичар за општу физику, дипло-
мирани физичар за примењену физику, дипломи-
рани физичар-информатичар, професор физике 
за средњу школу, дипломирани физичар за тео-
ријску и експерименталну физику, дипломирани 
физичар-истраживач, дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику, да кандидат 
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; доказ о држављан-
ству Републике Србије.

Наставник хемије
за 6 часова недељне наставе 
на српском наставном језику 
и 2 часа недељне наставе на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
хемије, дипломирани хемичар, професор био-
логије-хемије, професор физике-хемије, дипло-

мирани инжењер хемије-аналитички смер, дип-
ломирани инжењер хемије-биооргански смер, 
дипломирани хемичар опште хемије, дипломира-
ни хемичар за истраживање и развој, дипломира-
ни хемичар, смер хемијско инжењерство; знање 
мађарског језика, да кандидат испуњава услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; доказ о држављанству Репу-
блике Србије; за часове хемије на мађарском нас-
тавном језику, доказ да је кандидат средње, више 
или високо образовање стекао на мађарском јези-
ку или је положио испит из мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе.

универзитет у новоМ саду 
пољопривредни 
Факултет
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8
тел. 021/4853-280

Доцент за ужу научну област 
Хемија и биохемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор при-
родно-математичких наука, област хемија, биохе-
мија.

Доцент за ужу научну област 
Ратарство и повртарство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
пољопривредних наука, област ратарство, повр-
тарство.

Асистент за ужу научну област 
Хортикултура и пејзажна 
архитектура

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
пољопривредни, шумарски или архитектонски 
факултет.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве утврђене Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05). Уз пријаву кандидат је 
обавезан да достави доказе о испуњавању усло-
ва, биографске податке, научне и стручне радове, 
као и доказе о њиховом објављивању, уверења 
о наставку студија (за звање сарадника). Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

п а н ч Е в о

предшколска установа 
„наша радост“
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25
тел. 013/345-955

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање и рад-
но искуство - васпитач или стручни сарадник са 
високим образовањем стеченим на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, број 
76/2005, 100/2007- аутентично тумачење, 97/2008 
и 44/2010), почев од 10. септембра 2005. године и 
дозвола за рад, обука и положен испит за директо-
ра установе и најмање пет година рада у установи 
након стеченог одговарајућег образовања; васпи-
тач или стручни сарадник са високим образовањем 
стеченим на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и дозвола за рад, обука и положен испит за 

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

Наука и образовање



  16.05.2012.  |  Број 465  |   49

директора установе и најмање пет година рада 
у установи након стеченог одговарајућег образо-
вања; васпитач са стеченим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, дозволом 
за рад, обуком и положеним испитом за директора 
установе и најмање десет година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и обра-
зовања након стеченог одговарајућег образовања; 
2. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом; 3. неосуђиваност за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 4. држа-
вљанство Републике Србије. Испуњеност услова 
доказује се следећом документацијом: 1. диплома; 
2. лиценца за васпитача или стручног сарадни-
ка; 3. лиценца за директора установе; 4. доказ о 
радном искуству; 5. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом; 6. доказ 
о неосуђиваности; 7. доказ о држављанству Репу-
блике Србије; 8. програм рада у мандату директо-
ра. Докази из тачака 1, 2, 3, 4, 7. и 8. достављају 
се уз пријаву на конкурс. Уколико кандидат који 
буде изабран за директора не поседује лиценцу 
за директора установе, биће обавезан да положи 
испит за директора у року од годину дана. Доказ 
из тачке 5. кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. Доказ из тачке 6. прибавља установа. 
Уколико се докази достављају у копији или препи-
су, морају бити оверени. Кандидати су дужни да се 
у току поступка одазову на позив ради разговора, 
представљања и других разлога битних за спро-
вођење поступка. Пријава на конкурс, са краћом 
биографијом (животном и радном) и назнаком 
„Конкурс за директора“ и доказима о испуњености 
услова, доставља се на адресу установе, поштом 
или се непосредно предаје, у времену од 08,00 до 
15,00 часова. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Све информације могу се добити у уста-
нови и на број телефона: 013/345-955.

ош „ђура јакшиЋ“
26220 Ковин, ЈНА бр. 34
тел/факс: 013/741-081
е-мail: оsdjaksic@open.telekom.rs
www.оs-djurajaksic.еdu.rs

Професор енглеског језика

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
из Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник-Просветни гласник РС“, бр. 3/93, 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
1/08, 6/08, 8/08 и 4/09) и услове из чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), да имају одго-
варајуће образовање, држављанство Републике 
Србије, психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима, да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати 
треба да приложе: CV, краћу животну и радну био-
графију, оверен препис/фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом образовању, оверен препис/
фотокопију извода из матичне књиге рођених, ове-
рен препис/фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци). Уверење да кандидат није 
осуђиван по службеној дужности прибавља школа. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору, директор 
врши ужи избор кандидата, који се у року од 8 
дана од дана истека рока за подношење пријаве 
упућују на претходну проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Нациолална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака, а у складу са чл. 130 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, по распореду који утврди школа у сарадњи 
са Националном службом за запошљавање, о чему 

ће кандидати бити благовремено обавештени. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се разматрати.

ош „Млада поколења“
26210 Ковачица, Маршала Тита 33
тел. 013/660-132, 661-132

Директор

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, 
педагога и психолога из члана 59 став 5 и члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011), стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да поседује дозво-
лу за рад наставника, педагога или психолога; 
најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - доказ се доставља пре закључења 
уговора о раду - не старији од 6 месеци; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (при-
бавља школа) и да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат је у оба-
вези да приложи: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (дозвола за 
рад); уверење о држављанству Републике Србије 
- не старије од 6 месеци; потврду (доказ) о радном 
искуству; извод из матичне књиге рођених; радну 
биографију и оквирни план рада мандата. Изабра-
ни кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од годину дана од 
дана ступања на дужност, односно по доношењу 
подзаконског акта. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
на конкурс подносе се у затвореним ковертама, са 
назнаком: „За конкурс за директора школе“, непо-
средно у школи или поштом на горенаведену адре-
су школе. Рок за пријаву је 15 дана; број телефона 
за информације: 013/661-132.

п и р о т

основна школа 
„љупЧе шпанаЦ“ 
18310 Бела Паланка, Светосавска бб
тел. 018/855-077

Наставник историје
са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке 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 10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, са звањем: професор историје, 
професор историје и географије и дипломирани 
историчар; да кандидат испуњава услове утврђене 
у чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. 

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке 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 10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, са звањем: професор односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност; да кандидат испуњава услове утврђене 
у чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву је потребно доставити: оверену 
фотокопију дипломе и оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од шест месе-
ци). Пријаве доставити на адресу: Основна школа 
„Љупче Шпанац“ Бела Паланка, Светосавска бб, 
18310 Бела Паланка, тел. 018/855-077.

висока школа 
струковниХ студија за 
оБразовање васпитаЧа 
пирот
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник у звању професора 
струковних студија за ужу 
научну област Педагогија, 
за наставне предмете: Дечја 
игра и развој стваралаштва, 
Рад са даровитом децом, 
Развој отвореног курикулума, 
Интегративна пракса

УСЛОВИ: доктор наука из области педагогије и 
способност за наставни рад. Остали услови за 
избор наставника утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05 и др), пре-
порукама о ближим условима за избор у звања 
Националног савета за високо образовање од 4 
маја 2007. године и општим актима Школе, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор.

Наставник у звању професора 
струковних студија за ужу 
научну област Методика 
почетних математичких 
појмова

УСЛОВИ: доктор наука-методика наставе и спо-
собност за наставни рад. Остали услови за избор 
наставника утврђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05 и др), препорука-
ма о ближим условима за избор у звања Национал-
ног савета за високо образовање од 4 маја 2007. 
године и општим актима Школе, у складу са којима 
ће бити извршен избор.

ОСТАЛО: Способност за наставни рад се устано-
вљава на основу резултата које је кандидат пока-
зао као наставник у раду, а уколико кандидат није 
имао педагошких искустава, на основу квалитета 
посебног јавног предавања. Стицање наставног 
звања заснива се на оствареним и мерљивим 
резултатима целокупног рада појединца у сле-
дећим областима: у наставном раду, научном, 
истраживачком, стручном, односно уметничком 
и професионалном раду; ангажовању у развоју 
наставе и других делатности високошколске уста-
нове и доприноса широј заједници. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да поднесу: биогра-
фију са битним подацима (установа или предузеће 
где је кандидат тренутно запослен и професио-
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нални статус; година уписа и завршетка високог 
образовања, универзитет, факултет, година уписа, 
научна област и наслов докторске дисертације, 
година одбране и стечено научно звање; знање 
светских језика-наводи: чита, пише, говори, са 
оценом: одлично, врло добро, добро, задовоља-
вајуће, кретање у професионалном раду: уста-
нова, факултет, универзитет или фирма, трајање 
запослења и звање-навести сва звања); списак 
радова и саме радови; остале податке: о нас-
тавном раду, научноистраживачком, уметничком, 
стручном и професионалном доприносу; о ангажо-
вању у развоју наставе и других делатности висо-
кошколске установе и доприносу локалној и широј 
заједници; доказе надлежних органа да кандидат 
није правоснажном пресудом осуђен за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи. Пријаве се подносе школи у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир 
и разматрање.

п о ж а р Е в а ц

поништење конкурса 
еконоМско - трГовинска 
школа
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 6
тел. 012/223-389

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 
дана 11.04.2012. године, за избор наставни-
ка српског језика и књижевности, поништа-
ва се у целости.

предшколска установа 
„ГалеБ“
12300 Петровац на Млави
Извидничка 17

Спремачица

УСЛОВИ: осмогодишња школа, први степен струч-
не спреме и општа здравствена способност. Кан-
дидат уз пријаву мора доставити: уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), оверену фотокопију трајног извода из 
матичне књиге рођених, оверен препис (фотоко-
пија) сведочанства, лекарско уверење о општој 
здравственој способности, уверење да није осуђи-
ван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пре закључи-
вања уговора о раду изабрани кандидат је дужан 
да поднесе уверење о здравственој способности 
за рад, док је предшколска установа дужна да по 
службеној дужности прибави уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за горена-
ведена кривична дела. Пријаве треба доставити 
на адресу: Предшколска установа „Галеб“, Извид-
ничка 17, 12300 Петровац на Млави (уз напомену: 
„Пријава на оглас“).

основна школа 
„уГрин БранковиЋ“
12240 Кучево, Вука Караџића бб

Наставник географије
за рад у Буковској и Кучеву, 
са 55% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са боловања

УСЛОВИ:Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чл. 24-26 Закона о раду, чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр.72/09 и 52/11); стручна 
спрема предвиђена Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Рок за пријављивање је 15 дана. Прија-
ве слати на адресу: ОШ „Угрин Бранковић“, 12240 
Кучево, Вука Караџића бб.

еконоМско 
трГовинска школа
12000 Пожаревац

Наставник српског језика и 
књижевности
за 78% радног времена

УСЛОВИ: према чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, професор српског јези-
ка и књижевности, професор српске књижевности 
и језика, професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу, дипл. филолог за књи-
жевност и српски језик, дипл. филолог за српски 
језик и књижевност и друго по Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама. Поред 
општих услова и наведених услова у погледу струч-
ности, кандидат треба да испуњава и друге посеб-
не услове, прописане у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву са 
кратком биографијом, кандидат подноси следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију); извод из матичне књиге рођених (оверену 
фотокопију). Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду; уверење о неосуђива-
ности прибавља школа. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Избор кан-
дидата биће извршен у року од 8 дана од дана 
добијања мишљења органа управљања. Пријаве 
се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

поништење конкурса 
средња школа 
„Младост“
12300 Петровац на Млави

Конкурс објављен 11.04.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: професор српског језика, за 25% рад-
ног времена. У осталом делу конкурс остаје 
непромењен.

предшколска установа 
„ласта“
12223 Голубац, Капетан Мишина бб
тел. 012/678-241

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, посе-
довање лиценце, односно положен испит за вас-
питача, педагога или психолога; положен испит 
за директора и најмање 5 година (за VII степен 
стручне спреме) или 10 година (за VI степен струч-
не спреме) радног стажа у области васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; држављанство Републике Србије; односно, 
кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 8 и чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Мандат почиње да 
тече даном ступања на дужност. Уз пријаву канди-
дат подноси: радну биографију; уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци); оверену копију 
дипломе (не старију од 6 месеци); потврду о рад-
ном стажу у области образовања и васпитања, која 
мора да садржи назив послодавца, делатност којом 
се лице бавило, радно место на које је кандидат 
био распоређен у васпитно-образовној установи 
(или оверену копију уговора о раду); одговарајуће 
лекарско уверење (да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом) и оквир-
ни план рада за време мандата (приложен пред-
лог програма рада, мера, организације и начина 
руковођења предшколском установом). Доказ о 
неосуђиваности за директора прибавља установа, 
пре доношења одлуке о избору. Рок за подношење 
пријаве је 15 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
обзир.

предшколска установа 
„ГалеБ“
12300 Петровац на Млави
Извидничка 17

Административно-
финансијски радник
за рад у централном објекту ПУ 
„Галеб“ Петровац

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема (VII или 
VI степен, економског смера), радно искуство од 
најмање 1 године. Кандидат уз пријаву мора доста-
вити: уверење о држављанству Републике Србије, 
оверену фотокопију трајног извода из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе, 
лекарско уверење о општој здравственој способ-
ности, уверење да није осуђиван за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Рок за прија-
ву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пре закључивања уговора о раду изабрани канди-
дат је дужан да поднесе уверење о здравственој 
способности за рад, док је предшколска установа 
дужна да по службеној дужности прибави уверење 
да кандидат није осуђиван за горенаведена кри-
вична дела. Пријаве доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За оглас“.

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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п р и ј Е п о љ Е

ош „МиХаило БаковиЋ“
Сељашница, 31300 Пријепоље

Професор енглеског језика
за рад у издвојеним одељењима 
Карошевина и Звјезд, са 20% 
радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

Професор ликовне културе
за рад у матичној школи, са 25% 
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, према Правилнику о врсти стручне 
спреме за наставнике и стручне сараднике у основ-
ној школи. Кандидат мора да испуњава и услове у 
складу са чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Кандидат уз прија-
ву прилаже: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); уверење из надлежног суда и МУП-а; 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци). Лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду.

ош „10. октоБар“
Доње Бабине, 31300 Пријепоље
тел. 033/73-270

Наставник историје и 
географије
са 14 часова (70% радног 
времена), и то: за историју 7 
часова (35%) и географију 
7 часова (35%), на одређено 
време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 120 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву доставити доказе 
о испуњавању услова: оверена копија дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству, лекарско уверење, уверење општинског 
и окружног суда о некажњавању.

п р о К У п љ Е

пољопривредна школа 
„радош јовановиЋ сеља“
18400 Прокупље, Вука Караџића 1
тел. 027/331-213

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања и одредбама Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
уверење о држављанству; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; радну биогра-
фију. Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Пријаве предати лично или 
слати на адресу школе. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на број 
телефона: 027/331-213.

с м Е д Е р Е в о

поништење оГласа 
ош „иво лола риБар“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/791-203

Оглас објављен 21.03.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, за радно место: кувар, 
поништава се у целости.

теХниЧка школа
11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Референт за ученичка питања

УСЛОВИ: завршена средња стручна школа или 
гимназија, према Правилнику о систематизацији 
радних места Техничке школе у Смедереву. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену фотоко-
пију сведочанства о завршеној средњој школи, 
уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење да кандидат није осуђиван 
по службеној дужности прибавља школа. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

поништење оГласа 
ош „иво лола риБар“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/791-203

Оглас објављен 09.02.2011. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: настав-
ник енглеског језика, за 16 часова у настави 
недељно, у одељењима од првог до осмог 
разреда, поништава се у целости.

поништење оГласа 
ош „Бранко радиЧевиЋ“
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб
тел: 026/4761-078; 4761-669

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
09.11.2011. године, за наставника техничког 
и информатичког образовања, поништава се 
у целости.

ош „Бранко радиЧевиЋ“
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб
тел: 026/4761-078; 4761-669

Наставник техничког и 
информатичког образовања
за 80% норме (16 часова у 
настави)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће образовање (доказ 
се подноси уз пријаву на конкурс); да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду); да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (прибавља школа); 
да имају држављанство Републике Србије. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана обја-
вљивања у листу „Послови“. Неблаговремене и 
непотуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „Бранко радиЧевиЋ“
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб
тел. 026/4761-078; 4761-669

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за 
наставника ове школе, за педагога или психолога; 
дозвола за рад, обука и положен испит за дирек-
тора установе; најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву 
кандидати су дужни да поднесу: биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о школској спреми, уверење о дозволи за 
рад, потврду о раду у области образовања и вас-
питања након стицања одговарајућег образовања, 
уверење о неосуђиваности правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, лекарско уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“.

ош „доситеј оБрадовиЋ“
113290 Враново, Михаила Аврамовића 1
тел. 026/732-227

Директор школе
на период на 4 године

УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да 
имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за наставника основне школе, за педагога 
или психолога, дозволу за рад - лиценцу, обуку и 
положен испит за директора школе, најмање пет 
година рада у школи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања, као и да испуњавају остале услове пропи-
сане чланом 120 став 1 ЗОСОВ за пријем у рад-
ни однос на пословима наставника, педагога или 
психолога. Директор школе се бира на период од 
4 године. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да доставе: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, 
доказ да имају држављанство Републике Србије, 
уверење да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, потврду о 
радном стажу у школи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, радну биографију. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Рок за одлучивање по конкурсу је 30 
дана од дана истека рока за подношење пријава 
на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ош „ђура јакшиЋ“
11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб
тел. 026/731-034

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
запослене која је именована 
за директора школе у првом 
мандату

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; одговарајуће образовање, у 
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: уверење о држављанству РС, 
не старије од 6 месеци и оверен препис, односно 
фотокопију, дипломе о стеченој стручној спреми. 

Наука и образовање
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Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

теХниЧка школа у 
сМедереву
11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запосленог, са непуним радним 
временом - 20 сати

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидати 
треба да испуњавају услове прописане Законом о 
раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), као и Правилником о 
врсти и степену стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван по службеној дужности прибавља школа. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати 
који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну про-
вери психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши Национална служба за запо-
шљавање, применом стандардизованих поступака, 
а у складу са чланом 130 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/2011), по распореду који утврди школа 
у сарадњи са Националном службом за запошља-
вање, о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „сава коваЧевиЋ“
113012 Михајловац, Црногорска 2
тел. 026/741-651

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 
раднице са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег 
занимања, према Правилнику о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Учесници конкурса морају да 
поседују одговарајуће образовање из члана 8 став 
2 за наставнике основне школе, као и да испуња-
вају остале услове за пријем у радни однос из чл. 
120 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да приложе: краћу биографију, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
доказ о поседовању држављанства Републике 
Србије, доказ да нису под истрагом, односно уве-
рење општинског суда. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, односно лекарско уверење, 
подноси само изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење којим се доказује 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања прибавља школа. Наведена документа 
не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног 
органа, као доказ да су верне оригиналу. У складу 
са чланом 130 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, проверу психофизичких 
способности врши Национална служба за запо-
шљавање, применом стандардизованих поступака. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ош „др јован ЦвијиЋ“
11300 Смедерево, Цвијићева 9
тел. 026/641-450

Наставник ликовне културе
са 35% радног времена (14 
часова), на одређено време 
до повратка запосленог са 
боловања

УСЛОВИ: Услови за избор кандидата утврђени су 
чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву на конкурс мора се 
доставити: оверена фотокопија дипломе о стече-
ном образовању, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, доказ да се против 
кандидата не води истрага или кривични поступак, 
нити је подигнута оптужница (не старије од 6 месе-
ци). Пријаве кандидата који не испуњавају усло-
ве конкурса неће се узимати у разматрање, као 
и непотпуне пријаве. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ош „радоМир лазиЋ“
11423 Азања, Милије Батинића 1
тел. 026/301-308

Професор српског језика

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајућу врсту и степен стручне 
спреме, у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 4. држављанство Републике Србије. Докази 
о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а доказ о испуњености усло-
ва под тач. 2 пре закључења уговора о раду, док 
доказ под тач. 3 прибавља сама школа. Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће упућени на проверу 
психофизичких способности код Националне служ-
бе за запошљавање. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз 
пријаву поднети: оверен препис дипломе, оверен 
препис уверења о положеном стручном испиту-
лиценци (ако кандидати поседују), оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије 
и извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

с о м б о р

ош „Бранко радиЧевиЋ“
25240 Стапар, Вука Караџића 20
тел. 025/827-701

Административни радник

УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема, еко-
номске струке; држављанство Републике Србије; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву се прилаже: уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стручној спреми; кратку биографију. Лекарско 
уверење прилаже изабрани кандидат пре потпи-
сивања уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана.

средња теХниЧка школа
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4
тел. 025/421-067

Наставник енглеског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност; оверена фотокопија дипломе; уверење о 
држављанству. Рок за пријаву је 8 дана.

поништење оГласа 
основна школа 
„оГњен приЦа“ колут
25274 Колут, Марка Орешковића 1
тел. 025/804-213

Поништава се оглас за радно место шефа 
рачуноводства, објављен у публикацији 
„Послови“ 25.04.2012. године.

основна школа 
„оГњен приЦа“ колут
25274 Колут, Марка Орешковића 1
тел. 025/804-213

Административни радник
на одређено време до повратка 
одсутног радника, за 50% радног 
времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: економски тех-
ничар или гимназија општи смер; неопходно рад-
но искуство у школи у трајању од 2 године; држа-
вљанство Републике Србије; психичка, физичка и 
здравствена способност; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз прија-
ву приложити: уверење о држављанству; оверен 
препис дипломе о стеченој стручној спреми; извод 
из матичне књиге рођених. Школа ће службеним 
путем прибавити уверење од СУП-а. Лице које 
буде изабрано обавиће лекарски преглед пре пот-
писивања уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана.

средња еконоМска 
школа
25000 Сомбор, Апатински пут 90
тел. 025/421-217

Наставник куварства са 
практичном наставом

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије кувар-
ства; виши угоститељ, ако има претходно завр-
шен IV степен, угоститељско-туристичке струке за 
занимање техничар кулинар или кувар; гастролог; 
менаџер хотелијерства, смер гастрологије; виши 
стручни радник-комерцијалист угоститељства; 
виши стручни радник угоститељско-туристич-
ке струке, занимање кулинарство; економиста за 
туризам и угоститељство са претходно стеченим 
средњим образовањем за техничар кулинар или 
кулинарски техничар, односно кувар; струковни 
менаџер гастрономије из области менаџмента и 
бизниса са претходно стеченим средњим обра-
зовањем за кувара или кулинарског техничара; 
менаџер у гастрономији са претходно стеченим 
средњим образовањем за кувара или кулинарског 
техничара. Поред општих услова кандидат треба 
да испуњава и посебне услове: да има одгова-
рајуће образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
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мање 4 године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године; да кандидат 
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
поднети: оверену фотокопију дипломе (не старије 
од 6 месеци); биографију (уколико је лице са рад-
ним искуством-податке о радном искуству и посло-
вима које је обављао); извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење подноси изабрани 
кандидат пре потписивања уговора о раду. Про-
веру психофизичких способности врши надлежна 
служба за послове запошљавања, на захтев шко-
ле. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

срЕмсК а митровица

поништење конкурса 
основна школа 
„слоБодан БајиЋ паја“
22322 Нови Карловци, Главна 31
тел. 022/584-014

Конкурс објављен дана 04.04.2012. године, 
у публикацији „Послови“ бр. 459, за рад-
но место: школски педагог, за 50% радног 
времена, на одређено време, поништава се 
у целости.

ош „сава шуМановиЋ“
22230 Ердевик, Светог Саве 4
тел. 022/755-006

Домар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: II, III, IV, V степен стручне спреме (ПК и 
КВ радник), у складу са Правилником о системати-
зацији послова и радних задатака. Уз пријаву при-
ложити: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије. Здрав-
ствена способност за рад на радном месту домара 
доказује се пре закључења уговора о раду. Доказ 
из казнене евиденције, у складу са чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, прибавља установа по службеној дуж-
ности. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се 
шаљу на адресу школе. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник српског језика
за 50% радног времена, на 
одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, у скла-
ду са чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања и важећим Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да кандидат испуњава услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за запошљавање, само за кан-
дидате који буду испуњавали услове конкурса. Уз 
пријаву на конкурс доставити доказе о испуња-
вању услова: оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућем високом образовању; оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; 
лекарско уверење (оригинал или оверену фотоко-
пију) подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уверење надлежног органа да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
прибавља установа по службеној дужности. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве се шаљу на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

Ложач
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме (ПК и КВ 
радник) и положен стручни испит за ложача пар-
них котлова, у складу са Правилником о системати-
зацији послова и радних задатака. Уз пријаву при-
ложити: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; оверену фотокопију 
дипломе о стручној оспособљености за ложача 
парних котлова; оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије. Здравствена 
способност за рад на радном месту ложача дока-
зује се пре закључења уговора о раду. Доказ из 
казнене евиденције, у складу са чланом 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, прибавља установа по службеној дуж-
ности. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се 
шаљу на адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, профе-
сор српског језика и књижевности; да кандидат 
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Кандидати 
уз пријаву на конкурс треба да приложе следеће 
доказе: диплому о стеченој стручној спреми-ове-
рену копију; уверење о држављанству. Извршиће 
се провера психофозичких способности кандидата. 
Све пријаве са приложеном документацијом пре-
дати у секретаријату школе, у времену од 09,00 до 
12,00 сати или послати поштом на адресу школе. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

поништење конкурса 
теХниЧка школа 
„Миленко веркиЋ неша“
22410 Пећинци

Конкурс објављен 25.04.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радна 
места: наставник математике-2 извршиоца 
и наставник основа електротехнике. У оста-
лом делу конкурс остаје непромењен.

ош „22. јул“
22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4
тел. 022/500-307

Наставник хемије
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог дуже од 60 
дана, за 20% радног времена, тј. 
4 часа у настави недељно

УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар; 
професор биологије-хемије; професор физике-
хемије; дипломирани инжењер хемије-аналитички 
смер; дипломирани инжењер хемије-биооргански 
смер; дипломирани хемичар опште хемије; дип-
ломирани хемичар за истраживање и развој; дип-
ломирани хемичар, смер хемијско инжењерство. 
Кандидат мора имати високо образовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке стуковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење 
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године, 
односно стечено високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 

до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба 
да испуњава услове прописане у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс потребно је да кандидат доста-
ви оригинале или оверене копије следећих доку-
мената: дипломе; уверења о држављанству. Прија-
ву са документацијом послати поштом на адресу 
школе или предати у секретаријат школе. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

с У б о т и ц а

универзитет у новоМ саду  
уЧитељски Факултет на 
МађарскоМ наставноМ 
језику у суБотиЦи
24000 Суботица, Штросмајерова 11
тел. 024/624-400

Објављује конкурс за стицање звања и 
заснивање радног односа, за:

Наставник за научну област 
Информатика-све уже научне 
области-сва звања, за рад на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме и остали усло-
ви за избор наставника Факултета предвиђени су 
одредбама Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентич-
но тумачење, 97/2008 и 44/2010) и општим актима 
Универзитета у Новом Саду, Учитељског Факултета 
на мађарском наставном језику у Суботици. У звање 
наставника може бити изабрано лице које није пра-
воснажном пресудом осуђено за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова на факултету. Пријаве 
кандидата са прилозима: биографија, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених-оригинал или оверена копија-не 
старија од 6 месеци, уверење о држављанству-ори-
гинал или оверена копија-не старија од 6 месеци, 
списак научних радова, радови, лекарско уверење, 
подносе се Учитељском факултету на мађарском 
наставном језику у Суботици, Штросмајерова 11, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир.

висока теХниЧка школа 
струковниХ студија
24000 Суботица
Марка Орешковића 16
тел. 024/655-239

Објављује конкурс за заснивање радног 
односа и стицање звања, за:

Предавач за ужу научну 
област Рачунарско 
инжењерство
на одређено време од 5 година, 
за извођење двојезичне наставе 
- на српском и мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар 
техничких наука. Кандидат поред општих усло-
ва треба да испуњава и услове утврђене Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/07-аутентично тумачење 97/08 и 
44/2010), Правилником о условима, начину и пос-
тупку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника и Статутом Високе технич-
ке школе струковних студија у Суботици и услове 
за извођење двојезичне наставе (српски и мађар-
ски језик).

Наука и образовање
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Стручни сарадник за ужу 
научну област Рачунарско 
инжењерство
на одређено време од годину 
дана, за извођење двојезичне 
наставе - на српском и 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани инжењер информатике, 3 године радног 
искуства. Кандидат поред општих услова треба 
да испуњава и услове утврђене Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/07-аутентично тумачење 97/08 и 44/2010), 
Правилником о условима, начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа настав-
ника и сарадника и Статутом Високе техничке 
школе струковних студија у Суботици и услове за 
извођење двојезичне наставе (српски и мађарски 
језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подно-
се: биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету, као и о академском звању магистра, списак 
радова, као и саме радове (на захтев комисије), 
доказ о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених и доказ да нису осуђивани (прибавља се у 
МУП-у). Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити секретаријату школе, на адре-
су: Висока техничка школа струковних студија, 
Марка Орешковића 16, Суботица, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ш а б а ц

средња школа
15220 Коцељева, Доситејева 1

Професор географије

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има одго-
варајуће образовање, у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у средњој школи. Уз пријаву приложи-
ти доказе о испуњавању тражених услова: фото-
копију дипломе, држављанство, потврду о радном 
искуству. Пријаве слати на горенаведену адресу.

посавотаМнавска 
средња школа
15225 Владимирци, Светог Саве бб
тел. 015/514-837

Професор социологије
са 39% радног времена

Професор енглеског језика
са 15% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2012. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, по Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и сарадника у настави у стручним 
школама. Кандидати подносе: радну биографију, 
пријаву, извод из матичне књиге рођених, оверен 
препис дипломе о завршеној школи-факултету, 
уверење о држављанству. Пријаве са документима 
слати на горенаведену адресу.

У ж и ц Е

предшколска установа 
„олГа јовиЧиЋ рита“
31210 Пожега, Светосавска 9
тел. 031/812-341

Помоћни кувар-сервирка
на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, односно завр-
шена основна школа, ПК, НК радник, са или без 
радног искуства. Кандидат треба да испуњава 
услове предвиђене чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Пријаве се под-
носе лично или поштом, на горенаведену адресу. 
Уз пријаву на конкурс поднети: податке о краћој 
животној и радној биографији, доказ о образовању 
у овереној фотокопији, уверење о држављанству. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Кандидати ће бити писмено 
обавештени о избору.

в а љ Е в о

поништење оГласа 
ош „Милан Муњас“
14210 Уб, Вука Караџића 25
тел. 014/411-837

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
дана 28.03.2012. године, поништава се у 
целости.

ош „Милош МарковиЋ“
Доње Лесковице, 14205 Лелић
тел. 014/275-122

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена и 
административни радник са 50% 
радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског боловања и неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да су држављани Републике Србије; 
да поседују VII степен стручне спреме економске 
струке, са најмање једном годином радног иску-
ства у струци; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност; да нису осуђивани, нити да се 
против њих води кривични поступак.

в ра Њ Е

шосо „вуле антиЋ“
17500 Врање, Радних бригада 2
тел. 017/423-621

Помоћни радник

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат треба да поднесе: 
сведочанство (диплома) о завршеној основној шко-
ли (оверен препис или фотокопија), уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело на безусловну казну затвора у трајању од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело против 
достојанства личности и морала, да се против кан-
дидата не води истрага, истражне радње или да 
није подигнута оптужница за кривично дело за које 
се гони по службеној дужности (основни и виши 
суд), доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здрав-

ственој способности (лекарско уверење) подноси 
се након доношења одлуке о избору кандидата, тј. 
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве се подносе ШОСО „Вуле Антић“ у Врању, 
Радних бригада 2. За ближе инфирмације обратити 
се на телефон школе: 017/423-621. Рок за прија-
вљивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

основна школа 
„вук караЏиЋ“
17500 Врање, Пионирска 5
тел. 017/423-583

Наставник хемије
на одређено време, са 12 часова 
недељно

Наставник хемије
на одређено време, са 11 часова 
недељно

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: завршена одговарајућа висока стручна 
спрема, према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: диплому о стеченом образовању, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, 
нити за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у школи. Рок за подноше-
ње пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве са доказима о испуњености услова слати 
на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, Пионир-
ска 5, Врање.

ош „сељаМи ХалаЧи“
Ораовица, 17523 Прешево
тел. 017/671-225

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечен на 
студијама другог степена-дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије, у 
складу са Законом о високом образовању или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године за васпитача или 
стручног сарадника; поседовање дозволе за рад 
(лиценце); да кандидат испуњава услове утврђене 
у чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања; најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву 
доставити: диплому или оверен препис или фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; доказ о положеном стручном испиту (лицен-
ци); потврду о радном искуству; преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необавезно) 
и доказе о стручним и организационим способнос-
тима (необавезно). У школи се изводи настава на 
албанском језику.

www.nsz.gov.rs
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ош „Бранко радиЧевиЋ“
17520 Бујановац, К. Петровића бб
тел. 017/651-257

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 
9/09 и 3/2010), као и остали услови предвиђени 
Законом о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); да кан-
дидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе и уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију). Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа службеним путем. Директор школе 
ће извршити ужи избор кандидата које ће упутити 
на претходну проверу психофизичких способности 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака, у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. О датуму провере психофизичких способ-
ности кандидати ће бити благовремено обавеш-
тени од стране школе. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

в р ш а ц

ГиМназија 
„Борислав петров БраЦа“
26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836-448

Радник на одржавању чистоће
на одређено време ради замене 
запослене одсутне преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња 
школа. Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве, наведене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: 
доказ о стручној спреми, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања.

теХниЧка школа 
„сава МунЋан“
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 7
тел. 013/851-178

Професор енглеског језика
са 50% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

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

Професор руског језика

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

ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидат треба да 
испуњава и посебне услове прописане одредбама 

чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
и Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама. Уз пријаву приложити: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству које не сме бити старије од 6 месеци од дана 
објављивања конкурса, оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми. Непотпуне и 
неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања.

ош „вук караЏиЋ“
26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701

Наставник географије
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, са 70% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1. VII степен стручне спреме, професор 
географије; дипломирани географ; професор гео-
графије и историје; дипломирани географ - прос-
торни планер; 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4. да имају држављанство Републике 
Србије. Услов наведен у тачки 3 утврђује школа. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
краћу биографију, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење о држављанству 
(издато у последњих 6 месеци) у оригиналу или 
у овереној фотокопији, извод из матичне књиге 
рођених у оригиналу или у овереној фотокопији и 
уверење надлежног суда да нису осуђивани. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прилаже се приликом 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се достављају на горенаведену адресу. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе или на број телефона: 
013/831-701.

З а ј Е ч а р

ГиМназија
19000 Зајечар
Књегиње Љубице 3-5

Наставник историје
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање, предвиђено Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник СРС 
- Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС 
- Просветни гл.“, бр. 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 
7/2008, 8/2011); да има одговарајућу психофи-
зичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да испуњава остале услове из чла-
на 120. Закона о основама система образовања и 
васпитања. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати у предвиђеном року, 
на гореневедену адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. Уз пријаву доставити доказ о стручној 
спреми и држављанству.

основна школа 
„9. српска БриГада“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11
тел. 030/463-343

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Лукову

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Илину

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведе-
но занимање, према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02 и даље). Кандидат уз молбу при-
лаже: оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них, не старији од 6 месеци. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско 
уверење) изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности 
правоснажном пресудом за кривична дела наведе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, школа прибавља 
по службеној дужности. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок за под-
ношење молбе је 8 дана од објављивања конкурса.

Помоћни радник
у издвојеном одељењу 
Валакоњe-Буковo

Помоћни радник у матичној 
школи

УСЛОВИ: радник без занимања, I степен струч-
не спреме. Кандидат уз молбу прилаже: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 
месеци. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности (лекарско уверење) изабра-
ни кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Уверење о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, школа прибавља по службеној 
дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 
8 дана од објављивања конкурса.

ош „Хајдук вељко“
19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб
тел. 019/440-116

Наставник математике
на одређено време ради замене 
запослене одсутне преко 60 
дана, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и чл. 2 и 3 Правилника о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Рок за пријављивање је 8 дана. 
Уз пријаву поднети: диплому о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рођених. Доку-
ментација се подноси у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Додатне информације 
могу се добити на горенаведени број телефона.

Наука и образовање
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З р Е Њ а н и н

ош „соња МаринковиЋ“
23000 Зрењанин
Слободана Бурсаћа 7

1. Наставник географије
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана, са 35% радног времена, за 
рад у одељењима на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене 
у чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања; професор географије; дипломирани 
географ; професор географије и историје; дипло-
мирани географ-просторни планер, високо образо-
вање.

2. Школски педагог
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене 
у чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања; професор педагогије; дипломирани 
педагог-општи смер или смер школске педагогије; 
дипломирани школски педагог-психолог; дипломи-
рани педагог, високо образовање.

ОСТАЛО: Под одговарајућим образовањем сма-
тра се: високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење и 
97/2008), почев од 10. септембра 2005. године и на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: За радно место под бројем 
1: како се образовно-васпитни рад остварује на 
мађарском језику, лице мора да има доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, односно да приложи доказ да је стекло 
средње, више или високо образовање на мађар-
ском језику или да је положило испит из мађарског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Уз пријаву на конкурс кандидат доста-
вља следеће доказе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима - подноси се пре закључења уговора о раду, 
уверење да није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - школа прибавља по службеној дуж-
ности, доказ о знању мађарског језика за образов-
но-васпитни рад на мађарском језику. Фотокопије 
приложених докумената морају бити уредно ове-
рене. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова, са назнаком: 
„Пријава на конкурс“, доставити на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

ош „јован дуЧиЋ“
23221 Клек, Васе Мискина 47

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да је пунолетан; 2) да има заврше-
ну основну школу; 3) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 4) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 5) држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву кандидат треба да приложи: кратку биографију; 
извод из матичне књиге рођених (оверена фотоко-
пија); сведочанство о завршеном основном образо-
вању и васпитању (оверена фотокопија); уверење 
о држављанству (оверена фотокопија-не старија од 
6 месеци). Доказ о испуњености услова из тачке 3 
огласа (лекарско уверење) подноси кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду. Доказ 
из тачке 4 огласа (уверење из казнене евиденције 
МУП-а) прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве на оглас са потребном документацијом 
доставити на адресу школе, са назнаком: „За оглас“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације могу се добити 
на број телефона: 023/891-003.

МузиЧка школа 
„јосиФ МаринковиЋ“
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање - високо образовање стечено 
на студијама другог степена-дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, у складу са 
Законом о високом образовању или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, за наставника музичке школе, 
педагога или психолога; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; најмање 
пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; поседовање дозволе за рад-лицен-
це, обука и положен испит за директора устано-
ве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о 
држављанству, оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверен препис/фото-
копију документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту, потврду о радном 
искуству, биографске податке. Лекарско уверење 
доставља се пре закључења уговора о раду. Уве-
рење о некажњавању прибавља школа по служ-
беној дужности. Молбе са потребним документима 
слати на адресу школе. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање.

МузиЧка школа 
„јосиФ МаринковиЋ“
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник виолончела
са 50% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема: дипломирани 
музичар-виолончелиста. Остали услови које кан-
дидат треба да испуњава: да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Кандидат уз пријаву треба да приложи следеће 
доказе: диплому или уверење о одговарајућем 
образовању; доказ о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених. Доказ да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом прибавља школа по 
службеној дужности, а доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставиће се пре закључења уговора. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Молбе са потребним документима слати на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

теХниЧки Факултет 
„МиХајло пупин“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање доцента за 
научну област Индустријско 
инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука и способност 
за наставни рад, да има научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или збор-
ницима, са рецензијама (члан 64 Закона о високом 
образовању).

Сарадник у звање 
асистента за научну област 
Информационе технологије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије и успешно 
завршене студије претходних нивоа студија са 
укупном просечном оценом најмање 08,00, који 
показује смисао за наставни рад или професор 
информатике са академским називом магистра 
техничких наука, односно VII/2 степен стручне 
спреме, коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације.

ОСТАЛО: Пријаве се прилозима (докази о испуња-
вању услова конкурса, биографија, оверене фото-
копије диплома о одговарајућем академском и 
стручном звању, списак објављених научних и 
стручних радова, књиге и саме радове) подносе 
се Факултету, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За 
конкурс“.
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За неколико месеци завршавам мастер студије органске пољопривреде. 

Занима ме да ли имате неке конкретне информације о конкурсима који ће 

можда бити отворени за агрономе и оне који су као и ја похађали студије о 

еколошкој производњи хране. Каква је уопште потражња за кадровима из 

моје области студирања?

На евиденцији Филијале за град Београд, на дан 31.03.2012, била су 43 лица у занимању мас-

тер инжењер пољопривреде. У 2011. години ова филијала је примила захтеве послодаваца за 

запошљавање 5 лица у наведеном занимању. Са евиденције филијале у 2011. години запосле-

но је 38 лица у занимању мастер инжењер пољопривреде, и то: 10 на одређено време, 4 на 

неодређено време, 23 лица ангажована су по основу уговора о привременим и повременим 

пословима (претпоставља се да су запослени по конкурсу Министарства пољопривреде) и 1 

лице је ангажовано по уговору о делу.

У 2012. години филијала је примила потребе послодаваца за запошљавањем једног лица у 

наведеном занимању. Са евиденције филијале у периоду јануар-март 2012. године запослено 

је 8 лица у занимању мастер инжењер пољопривреде, и то: 6 на одређено време и 2 на не-

одређено време. У свим пријавама потреба које је филијала примила за запошљавање лица у 

наведеном занимању у прошлој и овој години, као услов за запошљавање није тражено радно 

искуство. 

Тренутно не располажемо информацијама да ли ће и када бити расписан конкурс за запо-

шљавање агронома. За све информације можете се обратити саветнику за запошљавање 

надлежном за посредовање лицима одређеног профила, као најкомпетентнијем за давање 

одговора о стању на тржишту и проблемима са којима евентуално можете да се сусретнете у 

процесу тражења посла (у зависности од компетенција, интересовања и слично).

Да ли сте упознати са условима огласа Нафтне индустрије Србије -  

НИС ШАНСА 2012? Осим позива да се доставе документа, ништа друго ни-

сам успео да сазнам о конкретним условима које је потребно да кандидат 

испуњава како би био ангажован по овом програму. Да ли су услови исти 

као и „Прва шанса“ или не? Молим вас да ме упутите како да дођем до до-

датних информација о овом конкурсу.

Програм „НИС шанса“ има сличан концепт као и програми Националне службе за запошља-

вање намењени запошљавању и стручном образовању младих. Међутим, овај програм није 

повезан са НСЗ, већ га компанија сама организује и треба да се обратите директно њима. У 

наставку вам преносимо и њихово позивно писмо:

НИС ШАНСА 2012

НИС као једна од највећих енергетских компанија у региону, ове године ће у оквиру своје 

корпоративне друштвене одговорности реализовати програм „НИС шанса 2012“, у циљу за-

пошљавања младих, талентованих дипломаца, који су остварили врхунске резултате током 

студирања (просечна оцена најмање 8,5). Позивамо Вас да пошаљете своју биографију на мејл: 

posao@nis.rs, са назнаком „НИС шанса 2012“, најкасније до 15.05.2012. Најбољима ће бити пру-

жена прва и права професионална  шанса – НИС шанса – да раде, уче, стекну знања, прва 

професионална искуства и постану део нашег тима младих професионалаца.

ПОТРАЖЊА ЗА 
АГРОНОМИМА
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Делегација Европске уније у Републици Србији објавила 
је позив за подношење предлога пројеката у области цивилног 
друштва, у укупној вредности од 1,8 милиона евра, којим се по-
зивају квалификоване организације цивилног друштва да конку-
ришу за финансирање активности које испуњавају критеријуме 
овог позива. 

Нови инструменти и могућности
У обзир долазе организације које припадају широком спек-

тру цивилног друштва, укључујући невладине организације, 
организације на нивоу локалних заједница, професионалне 
организације, културна и уметничка удружења и клубове, ме-
дијске асоцијације, организације које представљају друштвене 
и економске актере у ширем смислу (нпр. удружења потрошача, 
пацијената, студената, пословна удружења, итд), актере на тр-
жишту рада (синдикате и удружења послодаваца). Организације 
могу да предложе пројекте у партнерству са другим организа-
цијама цивилног друштва које раде у Републици Србији, држава-
ма чланицама ЕУ или земљама у региону, културним и образов-
ним институцијама или локалним самоуправама, а од ове године 
и са медијима.

„Циљ Делегације Европске уније у Републици Србији и овог 
јавног позива је да ојача цивилне организације, јер су оне веома 
важне за разој читавог друштва. Већ је уложено 14 милиона евра 
и четири кроз ИПА фондове. Нова стратегија је ове године доне-
ла нове могућности и инструменте за подршку организацијама 
цивилног друштва. Ставили смо фокус на две теме – владавину 
права, у којој цивилни сектор треба да има више утицаја и да 
буде надзор јавном сектору и борбу против дискриминације. На 
другој страни, нови приступ омогућава укључивање већег броја 
организација које се овим темама баве. Посебна пажња ће бити 
посвећена развоју цивилног сектора у руралним и неразвијеним 
крајевима Србије, а грантове ће моћи да остваре и нове органи-
зације“, рекао је Мартин Керн, шеф операција Делегације ЕУ у 
Србији, на првој информативној сесији, која је одржана протекле 
недеље у београдском Дому омладине.

У односу на претходне, овогодишње програмирање је урађе-
но у сарадњи са локалним институцијама и невладиним органи-
зацијама.

Приоритете одређујемо сами
„Преко СЕКО (SECO) механизма организације су укључене у 

читав процес програмирања, посебно у делу одређивања прио-
ритета. Консултације за тему следећег позива ће бити шире и у 
плану је организовање велике конференције крајем године, на 
којој ће организације имати прилику да предложе будуће при-
оритете. Ове године уведен је систем регрантовања, у коме су 
организације цивилног друштва добиле прилику да саме усме-
равају грантове другим лицима, то јест на пројекте и друге орга-
низације“, рекла је Ивана Ћирковић, директорка Канцеларије за 
сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије. Она је 
нагласила да Канцеларија, која је својеврстан медијатор између 
јавног и цивилног сектора, тренутно инсистира на промени чита-
вог сета пореских одредби и унапређењу транспарентности фи-
нансирања организација цивилног друштва.

Приоритете и начин аплицирања је великом броју присут-
них организација појаснила Светлана Ђукић, пројектни менаџер 
Делегације ЕУ.

„Програмирање се од ове године ради на трогодишњем 
нивоу и за Програм 2011-13 је већ издвојено 7,5 милоина евра. 
Уведени систем оперативних грантова је нарочито битан за нове 
и мале организације и намењен је њиховом стандардном посло-
вању, док подгрантови имају за циљ и да повежу организације, 

како би оне мање могле да конкуришу следеће године и прођу 
кроз веома строгу процедуру која је неопходна, јер су средства 
велика. Појединачни уговори о донацијама ће износити од 50.000 
до 150.000 евра, а подржани пројекти ће трајати од дванаест до 
осамнаест месеци. Рок за подношење пријава истиче 4. јула 2012. 
године, а конкурсна документација је доступна на интернет стра-
ници www.europa.rs“, рекла je Светлана Ђукић.

На чему је акценат
Приоритетне области овог позива за подношење предлога су: 
• јачање владавине права - обезбеђење веће транспа-

рентности, отворености и одговорности јавне администрације и 
јавних служби; унапређење независности, ефикасности, одговор-
ности и транспарентности у судској администрацији и раду пра-
восуђа; развијање партнерстава организација цивилног друштва 
са релевантним телима која се баве борбом против корупције; 
јачање ефикасности локалних развојних стратегија и акционих 
планова кроз спровођење конкретних задатака и мера усмере-
них на осетљиве групе и мањине; подршка независним и слобо-
дним медијима; јачање регионалне сарадње и добросуседских 
односа кроз дијалог у оквиру цивилног друштва; 

• грађанске иницијативе и јачање капацитета - јачање 
иницијатива на основном локалном нивоу, кроз донације за мале 
активности усмерене на конкретне локалне потребе; јачање ка-
пацитета малих организација цивилног друштва у руралним и 
удаљеним крајевима у унутрашњости Србије, кроз оперативне 
грантове и донације за конкретне активности; промовисање ин-
формисаности и разумевања грађанских иницијатива у јавно-
сти; унапређење капацитета организација цивилног друштва за 
пружање услуга на локалном нивоу кроз изградњу капацитета и 
конкретне мере и активности; јачање умрежавања организација 
цивилног друштва широм Србије, од националног до локалног 
нивоа.

Информативне сесије за представнике организација цивил-
ног друштва, на којима ће бити детаљније представљен овај по-
зив, биће одржане током маја 2012. године у следећим градови-
ма: Ужице (14. мај), Крагујевац (15. мај), Нови Сад (21. мај), Ниш 
(23. мај).

	 А.Б.

Делегација ЕУ позвала организације цивилног друштва да конкуришу за 
финансирање активности

ЈАЧАЊЕ ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА
Појединачни уговори о донацијама ће износити од 50.000 до 150.000 евра, а подржани пројекти ће трајати 

од дванаест до осамнаест месеци
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Деветог маја 1950, Роберт Шуман је представио свој 
предлог креирања организоване Европе. Овај пред-
лог, познатији као „Шуманова декларација“ (Schuman 
Declaration), сматра се почетком креације онога што је 
данас познато као Европска унија. Министар Шуман је 

  предложио стварање наднационалне институције, која 
би управљала индустријом угља и челика, сектором који је у то 
време представљао основу војне индустрије. Стављањем под 
контролу овако значајне индустрије, будући рат или сукоб би био 
незамислив. Све је почело тог дана. Зато је на самиту лидера ЕУ 
у Милану, 1985. године, одлучено да се 9. мај прославља као „Дан 
Европе“. Данас је Девети мај европски симбол, који заједно са 
химном и заставом идентификује политички ентитет Европске 
уније. 

Дан Европе је прилика за активности и фестивале који Ев-
ропу приближавају њеним грађанима и народима, али и наро-
де једне другима. Програм прославе у Србији, од 8. до 20 маја, 
обухвата више од 25 догађаја, усмерених ка различитим циљним 
групама, у пет градова у Србији - Београду, Сремској Митровици, 
Нишу, Лозници и Новом Саду.

Година активног старења
Суочена са падом наталитета и све старијим становништвом, 

Европска унија је 2012. годину означила „Европском годином ак-
тивног старења и међугенерацијске солидарности” (European Year 
for Active Ageing and Solidarity between Generations). Широм Европе 
отварају се бројне дебате о последицама овог тренда по социјал-
ну стабилност земаља ЕУ у будућности. Због тога, ЕУ настоји да 
промовише концепт тзв. „активног старења”, односно могућности 
које старија популација може користити ради помоћи друштвима 
у којима живе (нпр. стицање нових знања и вештина, преноше-
ње искуства млађим генерацијама, итд). Овај концепт, истовре-
мено, подразумева да друштва уважавају допринос који старији 
суграђани пружају заједници, односно да је зарад напретка у 
будућности неопходна међугенерацијска солидарност. Поводом 
Године активног старења одржана је дебата о активном старењу 
и курс рачунара за пензионере, а до 21. маја посетиоци ће моћи да 
уживају и у позоришним представама које су део ЕУ пројеката у 
области културе, саопштено је из Делегације ЕУ у Србији. 

На Фестивалу савременог европског филма, који ће бити одр-
жан од 13. до 19. маја, биће приказано четрнаест филмова из зе-
маља Европске уније.

Европа отворено
Кафана „Има дана“ изабрана је за место окупљања и орга-

низацију неформалне дискусије о процесу европске интеграције 
Србије, демократији, идентитету, вредностима и стандардима 
којима наше друштво тежи. Као једна од најстаријих кафана у 
Србији, ово место и својим називом симболизује године историје, 
уметности, културе, стилова и старог градског живота. Посебан 
значај ово место заузима у контексту обележавања 2012. године 
као Европске године активног старења и међугенерацијске со-

лидарности. Жеља Европског покрета у Србији је била да окупи 
некадашње професионалце и пријатеље који су у пензији, али и 
даље активни у својим областима, и који подједнако настављају 
да доприносе изградњи европске Србије, као и младе студенте и 
средњошколце из неколико градова који су учествовали у про-
грамима ЕПуС-а. На тај начин створена је атмосфера у којој ће се 
чути глас старијих суграђана и младих, образованих, друштвено 
активних и за „европска питања“ заинтересованих људи, који ће 
моћи да размене искуства међу генерацијама на теме политике, 
демократије, европских интеграција, одрживог развоја, иден-
титета, културе, уметности и безбедности. Осим представника 
млађе и старије популације, скупу су присуствовали и представ-
ници дипломатског кора и друге угледне јавне личности.

У Београду, Лазаревцу, Суботици, Бору, Ћуприји, Инђији, Ле-
сковцу и Пожаревцу одржане су уличне акције, током којих су 
активисти и волонтери Европског покрета у Србији и Младих ев-
ропских федералиста разговарали са својим суграђанима о про-
цесу европске интеграције Србије.

Поглед са Балкана
У склопу обележавања Дана Европе, 23. маја биће организо-

вана и јавна расправа поводом представљања предлога за јавну 
практичну политику „Будућност Европе“, аутора др Владимира 
Павићевића, који је припремљен у оквиру Истраживачког фору-
ма Европског покрета у Србији. Јавна расправа биће посвећена 
питању будућности Европе и Европске уније у светлу недавних 
дешавања, кризе евра и промене у систему функционисања ЕУ, 
са циљем да се у домаћој јавности отвори расправа о промена-
ма на европском континенту, пре свега у Европској унији, о чему 
се изван балканских простора увелико већ месецима полемише. 
Планирано је да на скуп буду позвани представници дипломат-
ског кора у Републици Србији, државних институција, поли-
тичких странака, академске заједнице, организација грађанског 
друштва и медија. 

Две стотине средњошколаца је 10. маја разговарало са ам-
басадором Венсаном Дежером о Европи, на дебати „Европски 
дневник - мудар избор“, а 19. маја у ЕУ инфо центру биће одржана 
манифестација „Европа породично“ где ће, поред интерактивних 
игара за децу и одрасле, наступити и хор Београдски глас са 
Александром Ковач. 

	 	 	 	 	 А.Б.

9. мај - Дан Европе

СОЛИДАРНОСТ МЕЂУ 
НАРОДИМА И ГЕНЕРАЦИЈАМА
Дан Европе је прилика за активности и фестивале који Европу приближавају њеним грађанима и народима, 

али и народе једне другима
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Увишњичкој марини, на Ади Хуји и Парадајз острву убр-
зано се ради. Јавни рад је организовала београдска фи-
лијала Националне службе за запошљавање, извођач је 
„Еко покрет штедиша“, а 30 радника који су донедавно 
били на евиденцији незапослених, добило је прилику да 

током наредна 3 месеца, уз зараду, обнови своја знања и вештине 
или научи нешто ново, све у циљу да се овом делу Београда врати 
некадашња лепота и значај.

Ада Хуја и Парадајз острво, иако близу центра града, оду-
век су представљали оазу, место нетакнуте природе, а вероватно 
још увек важе и за последње станиште и одмориште безбројних 
јата дивљих птица. Међутим, у протекле две деценије Ада Хуја 
је готово потпуно огољена, насута гомилама отпада и шута, у 
миријевски рукавац и тамошњу марину уливају се отпадне воде 
растућег града, а на Парадајз острву има све више без дозволе 
подигнутих кућица и пецарошких колиба. Будући „Еко центар 
Ада Хуја“, који се управо формира у Вишњици, могао би донекле 
да набоље промени ову ружну слику и скрене пажњу јавности и 
власти на чињеницу да је мало времена остало док овај некада 
прелепи део Београда не буде трајно уништен. 

Едукативни центар
Жикица Цветковић, председник Управног одбора „Еко пок-

рета штедиша“ и идејни творац „Еко центра Ада Хуја“, са својим 
пројектом „Рекреација, дрвеће и цвеће, а не смеће“, пружа наду 
да долазе боља времена за искрене љубитеље природе у Београ-
ду.

- Идеју реализујемо уз подршку Општине Палилула, НСЗ и 
Секретаријата за заштиту животне средине. Прошле године смо 
почели да радимо Парадајз острво, ове године већ га посећује 
много излетника. За 1. мај ту се славио уранак и доста се младих 
скупило и ту камповало. Уредили смо пешачке стазе у дужини од 
1.600 метара, терен за фудбал на песку, а амфитеатар за школу у 
природи је при крају изградње, још само да поставимо трску на 
кровну конструкцију. Преко пута, на обали рукавца у Вишњич-
кој улици, правимо еко кућу од старих гума, сламе и земље, као 
и марину из које ће се посетиоци превозити на Парадајз острво. 
У плану је и изградња еколошких тоалета на обе ове локације. 

Идеја је да све то чини један едукативни центар обновљивих 
извора енергије, заштите животне средине и еко туризма, са 
постављеном соларном расветом, резервоарима и бушотинама 
за санитетску воду која ће се црпети на соларни погон. На дру-
гој обали рукавца управо садимо енергетске врбе и трску, како 
бисмо поново озеленели Аду Хују, која је у протеклим годинама 
еколошки упропаштена насипањем смећа и шута. Врбе и трске 
имају особину да чисте и воду и земљиште, што ће помоћи у одр-
жавању дунавца, о ком водимо рачуна и чистимо га од смећа и 
ПЕТ амбалаже. У току прошле године избацили смо 10 хиљада 
врећа амбалаже, а сада смо само на почетку рада избацили већ 
хиљаду врећа одбачене пластике. Након истека јавног рада по-
кушаћемо да и преко других пројеката наставимо бригу о овом 
делу наше реке, а надамо се да ће превоз до острва омогућити 
пројекту и економску одрживост. Потребни су нам и чувари, како 
бисмо сачували све ово што правимо, али и да сачувамо Парадајз 
острво од дивље градње и нелегалних објеката који су већ почели 
да ничу, објаснио је за „Послове“ Жикица Цветковић, председник 
Управног одбора „Еко покрета штедиша“.

Услови за нова запошљавања
Овим јавним радом обезбеђује се еколошка едукација и 

промоција обновљивих извора енергије и наутичког туризма. 
Формирањем “Еко центра Ада Хуја” створиће се услови за запо-
шљавање више радника потребних за његово функционисање. 
Вредност јавног рада је 3,3 милиона динара и обухвата радове 
на уклањању депонија, крчењу шуме и одржавању зелених повр-
шина на десној обали Дунава, од шеталишта низводно, до краја 
Аде Хује. 

- На јавним радовима се ангажују незапослена лица која спа-
дају у групу најугроженијих: особе са инвалидитетом, расељена 
и избегла лица, лица без квалификација, дугорочно незапослени. 
Ангажована лица добијају прилику да док јавни рад траје буду у 
редовном радном односу, да живе од свог рада и зараде, као и да 
обнове нека знања и вештине које имају, или да овладају новим. 
На тај начин стичу одређено самопоуздање, које им помаже да 
након рада наставе да активно траже посао. Овај јавни рад смо 
подржали првенствено због доброг пројекта, а и добрих прошло-
годишњих резултата. Трајаће 3 месеца, а на његовој реализацији 
ангажовано је 30 лица, 28 са првим и другим степеном и 2 лица 
са четвртим степеном стручности. У овој години НСЗ финанси-
ра још 9 јавних радова на територији Београда, у вредности од 
35 милиона динара и са 314 ангажованих лица. Успели смо да 
организујемо и 19 јавних радова за особе са инвалидитетом, у 

Јавни рад на Ади Хуји и Парадајз острву

ЕКОНОМСКИ ОДРЖИВ ПРОЈЕКАТ
Овим јавним радом обезбеђује се еколошка едукација и промоција обновљивих извора енергије и наутичког 

туризма. Формирањем “Еко центра Ада Хуја” створиће се услови за запошљавање више радника потребних за 
његово функционисање

Посао није тежак  
Вредни радници чисте и уређују обалу вишњичког ру-

кавца и прикупљају плутајући отпад. У ту сврху служе се бро-
дићем са дуплим коритом и шупљим спремиштем за отпад 
дуж средине, које зову „канадер“. На Парадајз острву чисте 
смеће, крче грање и шибље, секу трула стабла. Уређују и пе-
шачку стазу, чисте и равнају терен, праве марину, еко кућу и 
помоћни објекат за производњу палета и брикета на плацу у 
Вишњичкој улици.

Један од радника, четрдесетогодишњи Борис Лаловић, по 
занимању је конобар. Каже да посла за њега нема. Радио је као 
конобар код мештана у Сланцима и Великом Селу за 1.000 ди-
нара дневно. Овде ради привремено, док не нађе бољи посао, 
за веће паре. 

- Обављамо разне послове, чишћење обала, скупљање 
старих флаша, траве. Посао није тежак. Стекао сам овде добре 
пријатеље. Научио сам доста нових ствари да радим, да косим 
и сечем дрва моторном тестером. Добро је кад човек ради ма-
кар и привремено, јер му је после лакше да тражи нови посао, 
што ћу и ја урадити одмах по истеку овог рада, прича Борис.
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вредности од око 23 милиона, уз ангажовање 180 лица. Нацио-
нална служба за запошљавање одобрила је у целој Србији у овој 
години 365 пројеката јавних радова, на којима ће посао добити 
3.500 незапослених. Већ неколико година финансирамо јавне 
радове, који се могу организовати у областима инфраструктуре, 
културе, социјалне заштите и хуманитарних делатности. То су 
пројекти који нису профитабилни, а свакако имају друштвену ко-
рист, изјавила је приликом посете јавног рада на Парадајз острву 
Даница Васиљевић, заменица директора Националне службе за 
запошљавање.

- Пројекат „Еко Парадајз острва“ је један у низу еколошких 
пројеката које је подржала наша општина, захваљујући иниција-
тиви и активности „Еко покрета штедиша“ и подршци НСЗ у орга-
низовању јавног рада. Грађани су добили нов и лепо уређен прос-
тор у скоро нетакнутој природи, где ће моћи да се склоне током 
врућих месеци. Све што је овде рађено у складу је са принципима 
одрживог развоја, истакла је овом приликом Весна Шабановић, 
чланица Општинског већа Палилуле, задужена за заштиту жи-
вотне средине и спорт. 

Н.	Новаковић

У организацији зрењанинске филијале за запошљавање, 
Школске управе за Банат, средњих школа и високошколских уста-
нова са подручја Средњобанатског округа и Канцеларије за младе 
Зрењанина, 9. и 10. маја, у просторијама Средње електротехничко-
грађевинске школе „Никола Тесла“ Зрењанин, одржан је III сајам 
образовања. 

На штанду НСЗ биле су присутне и асоцијације привредника 
- Регионална привредна комора, Регионални центар за друштвено-
економски развој „Банат“, Асоцијација ЗРЕПОК, као и друге орга-
низације које ученицима пред избором школе или факултета могу 
да понуде информације о перспективама запошљивости у граду и 
округу.  

Понуду смерова, профила, студијских програма, услова за 
упис, информације о даљем школовању, као и информације о 
школама,  представиле су средње школе: Техничка, Гимназија, 
Медицинска, Хемијско-прехрамбено-текстилна, Пољопривредна, 
Грађевинско-електротехничка, Средња школа из Новог Бечеја, Ос-
новна и средња школа „9. мај“, као и пет високошколских установа: 
Технички факултет „Михајло Пупин“, ФАБУС, Мегатренд, Факултет 
за менаџмент из Сремске Каменице и Висока техничка школа стру-
ковних студија из Зрењанина. 

Велика посећеност сајма показује да овај вид информисања 
малих и великих матураната и њихових родитеља постаје све попу-
ларнији. На једном месту понуђене су актуелне информације о све-
ту образовања и рада, путем штампаног материјала, кроз презен-
тације које су школе креирале, демонстрације сегмената наставе и 
вештина које се стичу у школи (медицинари су мерили ниво шећера 
и притисак, козметичари пружали услуге француског маникира) 
и што је најважније, уз могућност распитивања о образовним про-
филима код професора и ученика који су на штанду представљали 
своје школе.

На штанду Средње пољопривредне школе из Зрењанина, уче-
нице Слађана, Војислава и Милена представиле су смер техничара 
хортикултуре, а Андријана, Кристина и Викториа профил цвећар-
вртлар. Када су оне уписивале средњу школу, сајмови се нису одр-
жавали. Поверену улогу на штанду схватиле су веома озбиљно и 
своју школу представиле у најбољем светлу.

„Многи осмаци мисле да пољопривредна школа није квали-
тетна и зато је избегавају. После три или четири године школовања, 
ми са сигурношћу можемо рећи да је веома квалитетна, да у њој 
много може да се научи, да пружа добру прилику за запослење. 

Наша школа поседује земљу и фарму животиња, па нема то свака 
школа“, кажу ове ученице.

Оливера Максимовић, будући фармацеутски техничар, на 
штанду Медицинске школе, истиче: „После осмог разреда хтела сам 
да упишем балетску школу, али пошто тај смер не постоји у Зрења-
нину, друга жеља ми је био смер за фармацеутског техничара и то 
сам уписала. За време дежурства на штанду потрудићу се да ос-
мацима пренесем све информације о школовању на мом смеру. Из 
личног искуства могу им препоручити да је најважније да упишу 
смер и школу коју воле и да се не поводе за саветима и жељама 
других, на пример родитеља“, тврди Оливера. Она се тренутно при-
према за пријемни испит на технологији у Новом Саду или Земуну. 
С обзиром да је занима технички део производње, жели баш овај 
смер, а не фармацију. Не крије амбицију да по завршетку студија 
настави докторске, како би се, на факултету или институту, бавила 
научноистраживачким радом.

А.Штрбац

Сајам образовања у Зрењанину

шКОЛА СЕ ВОЛИ
На једном месту понуђене су актуелне информације о свету образовања и рада, путем штампаног материјала, 

кроз презентације које су школе креирале, демонстрације сегмената наставе и вештина, уз могућност 
распитивања о образовним профилима код професора и ученика који су представљали своје школе

Сајам запошљавања у  
     Сремској Митровици

Филијала Сремска Митровица Националне службе за за-
пошљавање организовала је сајам запошљавања, на коме су 
учествовала 24 послодаваца, са понудом од 150 слободних 
радних места. Митровчанима је пружена шанса да се запосле 
у комерцијалној, административној, трговачкој, машинској и 
електро струци.

Фирма „Табекс“ је учествовала и на претходном сајму 
запошљавања, а интересовање кандидата за рад у овом пре-
дузећу и сада је било изузетно. На основу великог броја при-
мљених радних биографија, у „Табексу“ се надају да ће лако 
попунити тренутна слободна радна места у фирми. 

„Стекла сам радно искуство у административним посло-
вима кроз програм стручне праксе. На сајму сам имала при-
лику да предам CV и представим се послодавцима који су тра-
жили управо радника мојих квалификација“, рекла је Сунчица 
Павловић, по занимању економски техничар.
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Одрживи развој као стратешки концепт прихваћен је на 
глобалном нивоу и у основи је развојне политике Ев-
ропске уније. Постизање конкурентности наше привре-
де на европском тржишту подразумева испуњавање 
низа захтева и стандарда и у погледу заштите животне 

средине. Један од инструмената подразумева примену чистије 
производње која је, заједно са развојем савремених технологија 
и рационалним коришћењем енергије и сировина, неопходна за 
достизање постављених циљева у областима смањења емисија 
гасова са ефектом стаклене баште, повећања енергетске ефикас-
ности и повећања обима коришћења обновљивих извора енергије.

Скупа, али неопходна енергија
Добијање струје и топлоте од ветра, сунца или биомасе, 

односно енергије из обновљивих извора, због малог негативног 
утицаја на климу и животну средину постаје приоритет у енер-
гетској политици развијених земаља, посебно у Европској унији, 
а ове идеје незадрживо се пробијају и на српско тржиште. Об-
новљиви извори енергије омогућавају енергетску независност и 
стабилност земље, посебно у време политичких потреса у земља-
ма богатим нафтом и гасом. Међутим, велики проблем, посеб-
но за земље као што је наша, представља чињеница да је про-
изводња електричне енергије из обновљивих извора по правилу 
скупља од конвенционалних извора, као што су термоелектране 
или велике хидроелектране. 

Осим утицаја на климу, разлог за производњу енергије из 
обновљивих извора је допуна конвенционалној производњи 
електричне енергије, јер је тешко задовољити енергетски биланс 
земље. Морамо да донесемо акциони план, како би са обновљи-
вим и конвенционалним изворима енергије дошли до оптимал-
ног задовољења електроенергетског биланса Србије. Алтерна-
тивни извори енергије постоје, али нико није обавио анализу 
њихове рентабилности, па се претпоставља да имају врло огра-
ничен потенцијал. У ситуацији сталног повећања потражње, ти 
ресурси, као у већини земаља света, не могу бити основа. 

Потенцијал соларне енергије у Србији
На већини територије Србије број сунчаних дана је знатно 

већи него у многим европским земљама (између 1500 и 2200 
часова годишње). Потенцијал соларне енергије у Србији износи 
0,64 милиона тона годишње (или око 16,7% укупног потенцијала 
обновљивих извора). Највећи потенцијал за коришћење соларне 
енергије имају градови у јужном делу Србије – Ниш, Куршум-
лија, Врање. Највећи годишњи приход енергије се добија ако је 
површина оријентисана према југу и има нагиб од 30 степени. 
Ова оријентација и нагиб су оптимални и за периоде март-април 
и август-септембар. Процена укупног потенцијала за уштеду у 
Србији је 2,65 милиона стамбених јединица. Ако би се на сваку 
стамбену јединицу поставило по 4kvm соларних колектора, го-
дишње би се уштедело око 7.420GWh електричне енергије, чија је 
вредност око 370 милиона евра.

Искоришћавањем укупног потенцијала соларне енергије за 
загревање воде смањила би се и емисија угљен-диоксида, за 6,5 

Соларни парк у Пиротском округу простираће се на 3.000 хектара, а у његову изградњу биће уложено око 
1,7 милијарди евра. У питању је највећи појединачни соларни парк на свету, снаге 1.000 мегавата, који ће 

омогућити запошљавање од 500 до 600 висококвалификованих и високообразованих људи 

За лепше лице Београда
Градска управа Београда је 7. маја објавила конкурс за 

реализацију пројеката у области заштите животне средине, 
укупне вредности 14 милиона динара. Како се наводи у огла-
су, право учешћа на конкурсу „За лепше лице Града Београда“ 
имају удружења регистрована у Београду, која се баве зашти-
том животне средине. На конкурс се могу поднети пројекти 
који се односе на образовање и популаризацију заштите жи-
вотне средине и спровођење конкретних активности на реша-
вању појединачних проблема, као што су акције чишћења и 
уређења простора.

Удружења могу конкурисати са предлозима пројеката 
чија је најмања вредност 50.000 динара, а највиша милион 
динара. Рок за достављање пријава је 15 дана од објављи-
вања конкурса. Према наводима из огласа, рок за реализацију 
пројекта је 23. новембар 2012. године.

Пријаве се могу послати на адресу: Градска управа Града 
Београда - Секретаријат за заштиту животне средине, Улица 
27. марта 43-45, са назнаком - Пријава за јавни конкурс „За ле-
пше лице Града Београда“.

Ускоро соларни парк у Србији
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милиона тона годишње. Незванични подаци говоре да се у Србији 
годишње угради 15.000kvm соларних колектора, што је по општој 
процени мало.

Меморандум о изградњи соларног парка
Представници Владе Србије и луксембуршке компаније 

Секјурум еквити партнерс Јуроп (Securum Equity Partners Europe) 
потписали су протекле недеље у Београду меморандум о из-
градњи соларног парка снаге 1.000 мегавата, у који ће бити уло-
жено око две милијарде евра.

Меморандум су потписали министар животне средине, ру-
дарства и просторног планирања Србије Оливер Дулић и члано-
ви Управног одбора компаније Секјурум еквити партнерс Јуроп 
Алесио Колуси и Иван Матејак, у присуству премијера Србије 
Мирка Цветковића.

„У питању је највећи појединачни соларни парк на свету, 
снаге 1.000 мегавата, који ће се простирати на 3.000 хектара на 
југу Србије и чија ће изградња трајати три до пет година“, казао је 
Дулић и додао да ће у градњи учествовати 2.500 до 3.000 људи.

Када парк буде завршен, истакао је Дулић, омогућиће запо-
шљавање од 500 до 600 висококвалификованих и високообра-
зованих људи, а у случају да се пресели производња соларних 
панела Ем-Икс групе (МX) у Србију, радна места би добило још 
1.000 људи.

Према ранијим информацијама Министарства животне сре-
дине, у соларни парк на 3.000 хектара у Пиротском округу тре-
бало би да буде уложено око 1,7 милијарди евра. То би требало 
да буде највећи пројекат изградње соларног парка у свету, чија 
ће се целокупна производња струје извозити. Према садашњим 
прорачунима, цена струје из соларног парка биће 16 евроценти 
по киловат сату. Први киловати из тог соларног парка требало би 
да изађу на тржише у другом тромесечју 2013. године, а у плану 

је и изградња фабрике за соларну опрему, која ће запослити 200 
људи. Соларни парк би требало да упосли још 1.000 радника.

Очекује се да ће изградња соларног парка почети у јануару 
2013. године и у фазама бити завршена до краја 2015. године.

Идеални климатски услови
Југ Србије има одличан однос сунчаних дана, а број сун-

чаних сати је за 70 одсто већи него у Немачкој, која је лидер у 
инсталисаним капацитетима соларних панела. Соларни панели, 
како је најављивано, неће бити инсталирани на пољопривредном 
земљишту, а у обзир долазе војни полигони, односно земљиште 
чији је власник држава. У фабрику Ем-Икс групе (МX) за про-
изводњу соларних панела биће уложено од 80 до 100 милиона 
евра и план је да током четири године ти погони производе само 

за потребе соларног парка у Србији. Годишња производња у тој 
фабрици би била између 80 и 120 мегавата фотонапонских пане-
ла, са годишњим прометом од 40 до 70 милиона евра.

Луксембуршка компанија је 17. новембра прошле године 
потписала са Владом Србије Оквирни споразум за реализацију 
инвестиционог пројекта у обновљиве изворе енергије, и то за из-
градњу 100 фотонапонских поља од по 10 мегавата (МW), укупне 
инсталиране снаге од 1.000 мегавата.

Представник фирме Секјурум, Алесио Колуси, раније је рекао 
да је од великог броја земаља којима је тај пројекат био понуђен 
изабрана Србија, због спремности институција Владе Србије да 
прихвате пројекат, али и географског положаја земље, идеалних 
климатских услова за обновљиве изворе енергије, као и високо-
образованог и квалификованог кадра. Потенцијал сунчевог зра-
чења у Србији, оценили су у тој компанији, за трећину је већи него 
у средњој Европи, а за 40 одсто већи него у Немачкој.

	 	 	 	 	 А.Бачевић

Предности соларне енергије
Соларни панели не производе загађење животне средине. 

Једино загађење које се јавља резултат је процеса производње 
соларних панела у фабрикама, приликом транспорта и инста-
лације. 

Производња енергије употребом фосилног горива и не-
ких врста обновљивих извора енергије, као што су турбине на 
ветар, може бити веома бучна. Са друге стране, производња 
енергије употребом соларних ћелија је веома тих процес. 

Једна од великих предности сунчеве енергије је способност 
производње енергије на удаљеним местима, где не постоји мо-
гућност прикључења на мрежу. Пример за то је производња 
енергије у свемиру, где се сателити напајају употребом веома 
ефикасних соларних ћелија.

Инсталација сунчевих панела на удаљеним локацијама је 
много повољнија са становишта уштеде новца, него захтеви да 
се инсталирају високонапонски водови електричне енергије. 

Нове технологије омогућавају ефикасну употребу солар-
них панела, чак и када је време облачно или нема довољно ди-
ректне сунчеве светлости.

Још једна изванредна особина сунчеве енергије је њена 
цена. Иако су иницијални трошкови високи, једном када се со-
ларни панели инсталирају, обезбеђују бесплатну енергију, која 
ће брзо исплатити почетне трошкове.

Значајан фактор
Главна мана су почетни трошкови. Тренутна цена веома 

ефикасних панела за сакупљање соларне енергије је преко 
1000 евра, а многа домаћинства потребују више од једног па-
нела. Према томе, почетна улагања су веома значајан фактор 
приликом разматрања употребе соларне енергије.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

адрЕсЕ филијала нсЗ

поКрајинсКа 
слУжба За 
ЗапошљаваЊe

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

поКрајинсКа 
слУжба За 
ЗапошљаваЊe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)


