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Кандидатура за Еу и тржиштЕ рада

СТИЖУ ЛИ НАМ 
ИНВЕСТИЦИЈЕ
Страни инвеститори очекују предвидљивији пословни 
амбијент и промену или укидање постојећих бирократских 
процедура

Млади ЕКоноМисти

ШТА ПОСЛЕ ФАКУЛТЕТА
На тржишту рада у Србији добра је понуда посла за 
економисте, али и тражња за пословима из ове струке

уМрЕжавањЕ и КонтаКти у 
лоКалној срЕдини

ПРЕДНОСТИ ДОБРЕ 
КОМУНИКАЦИЈЕ
Обавестите своје пријатеље и колеге да тражите посао, 
али будите прецизни у погледу онога што тражите. Што 
јасније опишете свој циљ у вези са послом, то ће лакше бити 
другима да идентификују могуће пословне путоказе за вас
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ПОСЛОВНА ЛОГИКА И ОКРУЖЕЊЕ
Савет ЕУ је недавно донео одлуку о давању статуса кандидата 

Републици Србији за чланство у ЕУ. Кандидатура је за Србију један 
у низу корака које наша држава треба да направи на путу ка пуно-
правном чланству у Европској унији. Питање које је у овом тренут-
ку врло битно са становишта тржишта рада, јесте да ли кандидату-
ра повећава шансе за нове инвестиције у Србији. Једна од битних 
предности, која ће се осетити мало касније, јесте приступ значај-
ним претприступним фондовима ЕУ за помоћ у процесу присту-
пања. Европски новац моћи ће да се користи за више намена него 
до сада, а једини проблем је што ће на већи део тих средстава мора-
ти да се чека до 2014. године. Стицањем статуса кандидата Србија 
ће добити право да учествује у свих 26 програма ЕУ, а очекује се 
и додатно интересовање страних инвеститора за долазак у Србију.

Конференција под називом „Принципи оснаживања жена: 
Равноправност значи успешно пословање – српске компаније као 
лидери“, у организацији Агенције Уједињених нација за родну рав-
ноправност и оснаживање жена (UN Women) и Глобалног договора 
Уједињених нација, имала је за циљ да промовише скуп пословних 
принципа који нуде смернице пословном сектору о томе како осна-
жити жене на радном месту, тржишту и у заједници. 

Својим поднасловом - „Равноправност значи успешно посло-
вање“, принципи наглашавају пословну логику која мотивише 
корпоративни ангажман на унапређењу родне равноправности и 
оснаживању жена, а заснивају се на пословним праксама из ре-
алног живота из свих делова света. Циљ је да се формира мрежа 
компанија које преузимају водећу улогу и демонстрирају посвеће-
ност родној равноправности у свом пословању, како интерно, према 
својим запосленима, тако и екстерно – у односима са партнерима, 
добављачима, клијентима и заједницом. Ове компаније треба да 
буду пример и инспирација другима. Конференцију су отворили 
високи званичници/е Србије и Уједињених нација, а Декларацију о 
поштовању принципа оснаживања жена потписали су представни-
ци угледних компанија из Србије.

„Код тек свршених студената изражена је лоша информиса-
ност о пословима и понудама на тржишту рада, неприпремљеност 
за самостално тражење посла и недовољна предузимљивост“, ре-
као је директор НСЗ Дејан Јовановић, на предавању студентима 
економије, под називом „Како вам Национална служба за запо-
шљавање може помоћи када завршите факултет“, које је организо-
вао Центар за каријерно вођење и саветовање Економског факул-
тета у Београду. 

Јовановић је студентима предложио да се прикључе ради-
оницама или клубовима за активно тражење посла који им могу 
помоћи да се што боље снађу на тржишту рада. Начин на који ће 
представити себе и своје компетенције у већини случајева је бит-
нији и од просека студија. Радом на себи повећавају своје шансе. 
Јовановић је позвао студенте да се укључе у неку од обука које ор-
ганизује НСЗ и које им могу помоћи да стекну неопходна знања и 
компетенције. „Уз додатне едукације, важно је и радити за време 
студија или волонтирати, јер се на тај начин, осим стицања иску-
ства, послодавцу шаље јасна порука - да сте нешто радили, а не 
само студирали“, рекао је Јовановић и подсетио студенте да су им 
на располагању и студентске праксе у компанијама, као и одлазак 
у студијске посете компанијама у земљи и иностранству. Посавето-
вао их је и да своју шансу потраже у родном крају, који може бити 
добра одскочна даска за будућу каријеру.

 В.Пауновић



Српски привредници добили су водич за заштиту од не-
лојалне конкуренције из иностранства, захваљујући 
подршци Немачке. Споразуми о спољној трговини, како 
је речено на Другој годишњој конференцији о мерама 
спољнотрговинске политике, представљају велику пред-

ност за Србију, како због директне користи коју имају извозници, 
тако и због прилике да се привуку страни инвеститори који би 
Србију користили као базу за производњу за бесцарински извоз.

„Према подацима које је недавно објавила Влада Србије, ев-
ропски извозници су од Прелазног трговинског споразума у пе-
риоду 2009-2011. имали корист од 439 милиона евра, а српски 
око три пута већу, 1,48 милијарди евра“, рекао је представник 
немачке амбасаде у Београду Кристоф Ајхен и нагласио да је 
то само једна илустрација директне користи коју Србија има од 
спољнотрговинских споразума.

Поред тога, не треба занемарити ни индиректну корист. Тр-
говински споразуми са Русијом, Белорусијом, Турском и други 
билатерални споразуми, као и Цефта и повлашћени положај 
на тржиштима САД и ЕУ, пружају спрској привреди могућност 
приступа тржишту од једне милијарди људи под повлашћеним 
условима. Према Ајхеновом речима, Србија може бити центар за 
производњу робе намењене бесцаринском извозу. Прави пример 
је немачки „Сименс“ (Siemens), који је покренуо у Србији произ-
водњу генератора за ветрењаче, намењених искључиво извозу.

За успешно уклапање Србије у међународне трговинске 
токове било је неопходно прилагођавање законодавства прави-
лима Светске трговинске организације и Европске уније. Да би 
помогла Србији на том путу, ЕУ је подржала твининг пројекат 
Србије и Немачке за јачање капацитета Министарства економије 
и регионалног развоја у изради трговинске политике и прегова-
рању о трговинским споразумима. Пројекат је трајао две године 
- од новембра 2007. до новембра 2009. и дао је добре резултате. 
Имајући у виду значај те области, Немачка је одлучила да подр-
жи наставак твининг пројекта у две фазе, са завршетком 2012. 
године. Један од резултата наставка пројекта јесте објављивање 
приручника „Административне смернице о спољнотрговинским 
инструментима“, који је на располагању привредницима.

Ана Благојевић, вођа пројекта са српске стране и представ-
ник Министарства економије и регионалног развоја, рекла је да 
смернице садржане у приручнику пружају свеобухватна упут-

ства за покретање поступка заштите од штете због дампинг 
цена, увоза непрописно субвенционисане робе и прекомерног 
увоза, што је од кључног значаја за заштиту, јер без доброг образ-
ложења и свих елемената захтева за увођење привремене мере 
заштите, поступак не може да се покрене. То показује и случај 
Србије, против чијих привредника су у неким земљама планира-
не пријаве, али су одбачене због недостатка елемената. Са друге 
стране, када сви елементи постоје, дешавало се да се ситуација 
реши и без мере, јер предузеће само пристане да се усклади са 
захтевима, знајући да би мера могла да буде покренута и да му 
нанесе штету.

Смернице садрже и обавештења о поверљивости података, 
као и упитник из којег предузеће може и само да закључи да ли 
има све елементе за покретање поступка. На располагању су им 
и модели захтева. Благојевићева је рекла да ће смернице званич-
но бити завршене у јуну, али да се привредници и пре тога могу 
обратити Министарству економије, да би добили извод из смер-
ница у зависности од сектора.

Мере заштите морају бити у складу са прописима Светске 
трговинске организације, а укључују антидампиншке мере у 
случају прениских цена, компензаторне мере у случају субвен-
ција и мере заштите против прекомерног увоза. Циљ мера је да 
заштите конкуренцију, али и спрече њену злоупотребу. Услови 
за захтев су зато строги - садрже и доказе о дампингу, односно 
повећању увоза, као и доказе о штети и узрочној вези. Трајање 
процедуре и дужина мера су јасно ограничени. У случају билате-
ралних или регионалних споразума мере се могу само смањити, 
али не и повећавати.

А.Б.

Конференција о мерама спољнотрговинске политике

ЗаШТиТа од нЕлојалнЕ 
КонКУрЕнЦијЕ

Србија може бити центар за производњу робе намењене бесцаринском извозу. За успешно уклапање у 
међународне трговинске токове било је неопходно прилагођавање законодавства правилима Светске 

трговинске организације и Европске уније
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Конференција под називом „Принципи оснаживања 
жена: Равноправност значи успешно пословање – српс-
ке компаније као лидери“, у организацији Агенције Ује-
дињених нација за родну равноправност и оснаживање 
жена (UN Women) и Глобалног договора Уједињених 

нација, одржана 7. марта 2012. године, у београдском хотелу 
„Континентал“, имала је за циљ да промовише скуп пословних 
принципа који нуде смернице пословном сектору о томе како ос-
нажити жене на радном месту, тржишту и у заједници. 

Својим поднасловом - „Равноправност значи успешно посло-
вање“, принципи наглашавају пословну логику која мотивише 
корпоративни ангажман на унапређењу родне равноправности 
и оснаживању жена, а заснивају се на пословним праксама из 
реалног живота из свих делова света.

Циљ је да се формира мрежа компанија које преузимају во-
дећу улогу и демонстрирају посвећеност родној равноправности 
у свом пословању, како интерно, према својим запосленима, тако 
и екстерно – у односима са партнерима, добављачима, клијенти-
ма и заједницом. Ове компаније треба да буду пример и инспи-
рација другима.

Конференцију су отворили високи званичници/е Србије и 
Уједињених нација, а Декларацију о поштовању принципа осна-
живања жена потписали су представници угледних компанија 
из Србије. 

Отварајући конференцију, државна секретарка у Министар-
ству рада и социјалне политике и председница Савета за родну 
равноправност, Снежана Лакићевић, рекла је да је Србија, зах-
ваљујући великом раду на заокруживању институционалног ме-
ханизма, постала један од лидера у области родне равноправно-
сти, без које нема ни демократије. Као доказ, државна секретарка 
је навела чињенице да у Министарству рада већ одавно постоји 
Управа за родну равноправност, а организовани су и одбори за 
равноправност полова.

Регионална директорка Агенције УН за родну равноправ-
ност и оснаживање жена за Централну и Источну Европу, Ерика 
Квапилова, оценила је да равноправност није само људско пра-
во, већ и фактор економског напретка. Према њеним речима, 
укључивање приватног сектора у процес оснаживања жена, који 

промовише организација UN Women, од суштинског је значаја. 
Квапилова је још раније оценила да је Србија, у поређењу с дру-
гим земљама света, релативно напредна по питању родне рав-
ноправности и да спада у државе у којима су законима створени 
услови за једнаке могућности за оба пола.

Организација UN Women покренула је пројекат који се ре-
ализује у читавом свету, како би, између осталог, повећала 
укљученост предузетница у ланац набавке и продаје, указала 
компанијама на то да у својим маркетиншким кампањама тре-
ба да избегавају стереотипе у представљању жена и подстакла 
фирме да својим ангажовањем позитивно утичу на средину у 
којој послују. Пројекат је до сада дао значајне резултате у већини 
земља у којима се спроводи. 

Обраћајући се учесницима конференције, председник Србије 
Борис Тадић оценио је да је један од централних проблема који 
спречавају развој Југоисточне Европе и Србије то што је у друшт-
вима региона доминантан принцип конфликта, уместо принципа 
мирољубивог решавања проблема. У том контексту, председник 
је нагласио да би жене могле значајно допринети дефинисању 
новог кода понашања у решавању проблема, јер је то централно 
развојно питање Србије и региона.

„Отварањем ових тема задиремо у људску природу која се 
не може потпуно лишити предрасуда, али не можемо одустати 
од борбе за просветитељство у политици“, рекао је Тадић, апе-
лујући на жене у Србији да у пацифизацији друштва учествују 
управо афирмацијом женског принципа. „Данас постоји уверење 
да у скандинавском свету постоји виши ниво заступљености 
женског принципа, који се огледа у учешћу жена на највишим 
политичким функцијама. Међутим, учешће жена у политици 
није услов без кога се не може, јер може се и на другачији начин 
поштовати женски принцип“, рекао је Тадић. Према његовим ре-
чима, жена може да се афирмише као професионални делатник, 
као менаџер и као доносилац одлука - што је важно за стварање 
другачијег кода понашања у друштву. 

„Треба ми подршка за социјалне, друштвене и политичке ре-
форме“, рекао је Тадић, истичући да је и као отац, лично заинте-
ресован да питање равноправости жена у друштву буде решено.

 	 	 	 	 СМЦ

Равноправност је успешно пословање

ПРИНЦИПИ 
ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА

„Потребан нам је нови код! Женски принцип у успостављању мировне политике је од фундаменталне 
важности. Промена кода омогућиће да се створе услови и за побољшање стандарда, а то се тиче и 

мушкараца и жена“, рекао је председник Републике Србије, Борис Тадић
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Са звањем економиста или дипломирани економиста могуће је 
запослење у скоро свим привредним гранама, као и у политичким 
и социјалним установама, али и у образовном систему државе. На 
тржишту рада у Србији добра је понуда посла за економисте, али и 
тражња за пословима из ове струке. О тренутном стању, трендови-
ма и могућностима за унапређење њиховог положаја на тржишту 
рада, студенти Економског факултета у Београду су разговарали 
са Дејаном Јовановићем, директором Националне службе за запо-
шљавање. 

Јовановић је одржао предавање под називом „Како вам Нацио-
нална служба за запошљавање може помоћи када завршите факул-
тет“, које је организовао Центар за каријерно вођење и саветовање 
Економског факултета у Београду. 

„Кључни фактор при запошљавању младих људи је образо-
вање. Млади људи с нижим образовним статусом су погођенији 
незапосленошћу или тешкоћама при преласку из школе на радно 
место од својих образованијих колега. С порастом броја незапосле-
них дошла је до изражаја чињеница да велики број занимања нико 
не тражи. Годинама се уписне квоте у школама и на факултетима 
не прилагођавају потребама тржишта рада. Анализа стања на тр-
жишту потврдила је хиперпродукцију неких кадрова, а међу њима 
је све више оних с факултетском дипломом. Уколико желимо да 
постанемо економија базирана на знању, мораћемо да поправимо 
структуру на нашем тржишту рада и повећамо број факултетски 
образованих, којих сада има око 7%“, рекао је студентима Дејан Јо-
вановић. Он је подсетио да трећина лица на евиденцији Национал-
не службе за запошљавање нема никакве квалификације и њихова 
стопа незапослености троструко је већа у односу на лица са висо-
ким образовањем. 

„Економисти у просеку на посао чекају 1,8 година, што је уоби-
чајено за лица са факултетом. На евиденцији се налази око 9.000 
дипломираних економиста, али треба напоменути да економисти 
лакше и долазе до посла. Само прошле године је запослено 4.032 
људи ваше струке, што је леп број, с обзиром да је укупно са еви-
денције НСЗ запослено 22.759 лица са факултетским образовањем. 
Истраживање које смо недавно урадили показује да су се брже 
запошљавали стручњаци за област финансија, у односу на друге 
економске смерове. Преко 60 процената економиста је нашло посао 
у струци, али махом на одређено време (преко 2/3), што не треба да 
чуди, с обзиром да послодавци желе да се увере у квалитет новог 
радника. У већини случајева, посао су добијали у приватним фир-
мама (71,67%), а предност су имали они који су завршили државни 
факултет“, додао је Јовановић. Поред радног искуства и знања стра-
них језика, послодавци су најчешће тражили познавање прописа 
из области финансија и добре организационе способости.

„Наша искуства у раду са послодавцима и тек свршеним сту-
дентима показују да су главне баријере у запошљавању младих 
дипломаца недостатак радног искуства, као и посебних знања и 
вештина. Национална служба вам сетом својих услуга може по-
моћи у превазилажењу ових проблема. Ту пре свега мислим на 

укључивање у програме за оспособљавање за самостални рад у 
струци - Стручна пракса 2012. Уз финансијску подршку НСЗ има-
те прилику да се оспособите и положите приправнички, односно 
стручни испит. Стицање сертификата о стручној оспособљености је 
добра основа за почетак каријере“, додао је Јовановић. 

„Радом на себи у одређеној мери можете да повећате своје 
шансе. Највећи проблеми настају уколико знање застарева. Можете 
се укључити у неку од обука које организује НСЗ, а које вам могу 
помоћи да стекнете неопходна знања и компетенције: рад на рачу-
нару, учење страног језика, специфична знања и вештине из обла-
сти информационих технологија, маркетинга, финансија, услужних 
и занатских делатности. Да бисте се укључили у неки од програма 
које организује НСЗ, неопходно је да сте пријављени на евиденцију. 
Уз додатне едукације, важно је и радити за време студија или во-
лонтирати, јер се на тај начин, осим стицања искуства, послодавцу 
шаље јасна порука - да сте проактивна особа“, рекао је Јовановић 
и подсетио студенте да су им на располагању и студентске прак-
се у компанијама, као и одлазак у студијске посете компанијама 
у земљи и иностранству. На тај начин добијају прилику да стекну 
искуство и изграде за каријеру неопходне контакте, али и брже 
дођу до посла. Он је посаветовао студенте да своју шансу потраже 
и у родном крају, који може да им буде много боља одскочна даска, 
управо због контаката.

„Код тек свршених студената је изражена и лоша информиса-
ност о пословима и понудама на тржишту рада, неприпремљеност 
за самостално тражење посла и недовољна предузимљивост. Пред-
лажем да се прикључите радионицама или клубовима за активно 
тражење посла, који ће вам помоћи да се што боље снађете на тр-
жишту рада. Начин на који ћете представити себе и своје компе-
тенције у већини случајева је битнији и од просека који стекнете на 
студијама. Учите и кроз ваннаставне активности, како бисте стекли 
такозване меке вештине“, поручио је Јовановић будућим економис-
тима као старији колега. 

Младе људе су највише интересовале могућности развоја 
вештина за што боље сналажење на тржишту рада и како им На-
ционална служба за запошљавање у томе може помоћи. Велико 
интересовање је владало и за могућност укључивања у практичне 
обуке за развој предузетништва које служба организује. Студенти 
су сугерисали да је потребно појачати контролне механизме при 
спровођењу програма запошљавања младих и радити на већој 
транспарентности при процесу запошљавања, што би уједно спре-
чило дискриминацију, пре свега жена, на тржишту рада.

   	 А.Б,	

Економисти на тржишту рада

ШТА ПОСЛЕ ФАКУЛТЕТА
На евиденцији Националне 
службе налази се око 9.000 
дипломираних економиста. 

Брже се запошљавају 
стручњаци за област 

финансија, у односу на 
друге економске смерове
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Савет ЕУ је недавно донео одлуку о давању статуса канди-
дата Републици Србији за чланство у ЕУ. Кандидатура је 
за Србију један у низу корака које наша држава треба да 
направи на путу ка пуноправном чланству у Европској 
унији. Питање које је у овом тренутку врло битно са ста-

новишта тржишта рада, јесте да ли кандидатура повећава шансе 
за нове инвестиције у Србији.

Једна од битних предности, која ће се, истина, осетити мало 
касније, јесте приступ значајним претприступним фондовима ЕУ 
за помоћ у процесу приступања. Европски новац моћи ће да се 
користи за више намена него до сада, а једини проблем је што 
ће на већи део тих средстава морати да се чека до 2014. године. 
Стицањем статуса кандидата Србија ће добити право да учест-
вује у свих 26 програма ЕУ, а очекује се и додатно интересовање 
страних инвеститора за долазак у Србију.

више од 200 милиона евра годишње
Ево како заменик директора Канцеларије за европске ин-

теграције и координатор за фондове ЕУ, Огњен Мирић, објашњава 
начин на који се користи новац из европског буџета: “Досадашњи 
европски буџет важи до 2013. године, после чега Србија може да 
рачуна на већу своту новца. Ограничавајућа околност је што се 
ми налазимо пред крај трајања постојећег буџета ЕУ, па у суш-
тини не можемо аутоматски да очекујемо повећање средстава. 
Ипак, наруку нам иде предлог новог буџета за период од 2014. 
до 2020. године”.

Планирани буџет за тај период, намењен свим државама 
кандидатима и потенцијалним кандидатима, износи 14,1 ми-
лијарду евра, што је за три милијарде евра више од текућег. Ср-
бија је до сада добијала око 200 милиона евра годишње из тих 
фондова, а до краја ове године знаћемо колико ће нам следовати 
од 2014. године. За сада је сигурно да ћемо имати на распола-
гању више од 200 милиона евра на годишњем нивоу. Креатори 
економске политике у земљи такође јасније могу да је уоблича-
вају у складу са европским стандардима. Важан фактор у свему 
биће и смањивање административног трошка пословања, што је 
веома важно за повећање конкурентности. 

У вези са новим улагањима која након кандидатуре сва-
како треба очекивати, страни инвеститори наводе и да очекују 
предвидљивији пословни амбијент и промену или укидање 
постојећих бирократских процедура. 

велики инвеститори
Међу највећим инвеститорима у Србији су немачке компа-

није, а према подацима немачке амбасаде, њихова вредност је 
досегла 1,5 милијарди евра, иако су претходне три године биле 
веома тешке. Поједине немачке компаније које послују у нашој 
земљи извозе и до 100 одсто производње, што уравнотежује тр-
говински биланс Србије. Према неким истраживањима, чак 80% 
немачких инвеститора би и поред постојећих тешкоћа поново ин-
вестирало у Србију. 

Број радних места у страним компанијама у Србији повећан 
је за 10 одсто, што је једна од бројних позитивних последица стра-
них директних инвестиција, уз измену структуре српске произ-
водње.  

Према речима америчке амбасадорке у Србији, Мери Вор-
лик, код америчких компанија влада уверење да Србија има кон-
курентске предности, када је реч о условима пословања, међу 
којима су стручна радна снага, геостратешки положај, али и спо-
разуми о слободној трговини које Србија има са другим земља-
ма. САД су до сада уложиле у Србију око 1,6 милијарди долара и 
намеравају да то и даље чине, кроз улагања у обновљиве изворе, 
рударство и друге важне секторе, изјавила је Мери Ворлик.

„Инвестиције ‚Фијата‘ у фабрику у Крагујевцу показују да се 
из Србије извозе производи високих фаза обраде, што значи да 
земља има потенцијал“, изјавио је амбасадор Италије у Србији, 
Армандо Варикио и тако охрабрио и многе друге потенцијалне 
инвеститоре из Италије.

И Русија је спремна да након стицања кандидатуре настави 
да инвестира у Србији, а руски амбасадор Александар Конузин 
сматра да би било најбоље да на пројектима руске фирме учест-
вују заједно са улагачима из земаља ЕУ.

Кандидатура за Еу и тржиште рада

Страни инвеститори очекују предвидљивији пословни амбијент и промену или укидање постојећих 
бирократских процедура. Добијање статуса кандидата утицаће на пораст угледа и безбедности земље, 
унапређење квалитета и стандарда живота грађана и најважније - на смањење ризика пословања и 
макроекономску, правну и политичку стабилност Србије

сТиЖУ ли нам 
инвЕсТиЦијЕ

Социјална заштита и образовање
Социјална политика ЕУ, у најширем смислу, обухвата сле-

деће области: слободно кретање радника и социјалну сигурност 
радника миграната; једнак третман мушкараца и жена; обез-
беђење најбољих услова рада, здравствене заштите и заштите 
на раду; заштиту јавног здравља; бригу о старим људима; борбу 
против сиромаштва, укључујући и интеграцију мањинских гру-
па; запошљавање, професионалну обуку младих и политику за-
пошљавања. Важан сегмент социјалне политике Европске уније 
је и развој служби социјалне заштите и образовања.
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Француске инвестиције у Србији нису до сада биле велике, 
али су стабилне и захваљујући њима је отворено око 10.000 нових 
радних места. Званичници из ове земље поручују да ће инвести-
ције бити још веће када земља постане члан ЕУ. 

Иако је Велика Британија један од највећих инвеститора у 
свету, британске инвестиције у Србији су до сада биле врло мале. 
Амбасадор Велике Британије Мајкл Девенпорт је оценио да ће се 
таква ситуација врло брзо променити, додајући да  реформе Ср-
бији нису неопходне само због чланства у ЕУ, већ и да би српска 
привреда била конкурентнија.

Амбасадор Словеније у Београду Франц Бут сматра да ће 
кандидатура свакако привући стране директне инвестиције, а 
највише би требало да профитирају српска пољопривреда и ре-
гионални развој. Наш министар економије и регионалног развоја 
Небојша Ћирић сматра да одлука ЕУ показује да је Србија сигур-
на за стране инвестиције и за све инвеститоре који долазе из ЕУ.

Економски саветник премијера Србије Јуриј Бајец је уверен 
да ће Србија даљим наставком приближавања ЕУ постати јача 
него што је сада. У тој мери ће и њене могућности повећања 
међународне конкурентности дозволити да Србија буде још јачи 
економски партнер, не само ЕУ, већ и другим земљама, као што 
су Русија, Кина, земље Цефте, где Србија идуће године, када Хр-
ватска постане чланица ЕУ, постаје економски најјачи партнер и 
најјачи играч, закључио је Бајец.

Позитиван сигнал
Добијање статуса кандидата за чланство у Европској унији 

директно ће утицати на пораст угледа и безбедности земље, на 
унапређење квалитета и стандарда живота грађана и најваж-
није - на смањење ризика пословања и макроекономску, правну 
и политичку стабилност Србије, изјавио је председник Савеза 
економиста Србије (СЕС) Александар Влаховић. Он је оценио да 
ће добијање статуса кандидата за директну последицу имати 
повећани прилив директних страних инвестиција у Србију, пре 
свега из земаља које су чланице ЕУ или теже да постану чланице 
Уније. Влаховић је предочио да је врло важно што се отвара мо-
гућност да Србија активира компоненту ИПА 3, из фондова пре-
тприступне помоћи ЕУ, који се пре свега односе на финансирање 
инфраструктуре и регионалног развоја.

Примећује се и да су земље у транзицији које се сада налазе 
у ЕУ, осим тога што су имале снажан раст извоза у ову интегра-
цију, оствариле и драстичну промену трговинске структуре и 
практично добиле знатно повољније место у међународној поде-
ли рада, пре свега захваљујући свеобухватним реформама. Ин-
теграција земаља централне Европе изазвала је огроман талас 

страних инвестиција, што се, истина, тешко може поновити када 
је у питању Западни Балкан, оцена је Горана Николића, сарадни-
ка Центра за европске студије.

Америчка привредна комора у Србији, која представља 160 
америчких, међународних и домаћих компанија, такође сматра 
да је одлука Савета Европске уније да се Србији додели статус 
кандидата изузетно позитиван сигнал за европску будућност 
земље. Ова тема је посебно значајна и за већину других послов-
них удружења која окупљају највеће инвеститоре, имајући у виду 
да су европске перспективе Србије кључни фактор у привлачењу 
директних страних инвестиција.

Иако због светске економске кризе, која још траје, нема места 
претераном оптимизму, већ сада се може закључити да ће кан-
дидатура  Србије за чланство у ЕУ повећати њену конкурентност, 
чиме ће стећи и статус пожељне инвестиционе дестинације. 

	 	 	 	 СМЦ

Флексигурност - политика запошљавања у ЕУ
У последњих неколико година у ЕУ је све присутнији концепт тзв. “флексигурности” 

(flexicurity). Овај необичан појам је настао као спој појмова “флексибилност” и “сигурност” и 
подразумева модел што безболнијег преласка с једног на други посао. У свакодневну при-
мену овај појам је ушао 1995. године, када га је у говорима и интервјуима почео употребља-
вати холандски професор Ханс Адриансенс, како би дефинисао промену од загарантованог 
радног место ка гарантованој запошљивости, а 2007. године интегрисан је у службену Поли-
тику запошљавања Уније. 

Од 1999. године, када је холандски парламент усвојио законе који су ублажили дотада-
шње строге прописе о заштити стално запослених радника, озваничен је и појам „флекси-
билност“, под којим се подразумевају флексибилни услови рада које намећу сталне промене 
на тржишту и начину пословања, што радницима омогућава да могу лакше мењати посло-

ве и раскидати уговоре. Да би овај концепт функционисао, радници морају имати обезбеђену социјалну заштиту у виду финансијске ком-
пензације у случају да остану без посла. Оваква социјална заштита служи да радницима омогући елементарну сигурност, која подразу-
мева да могу задовољити основне животне потребе док траже други посао. Како привилегије нису безграничне, у већини земаља постоје 
строга ограничења за одбијање послова који се незапосленима нуде, па се често дешава да вишеструко одбијање понуђених послова значи 
губитак и социјалних привилегија. Да би добили нови посао, радници обично морају у континуитету стицати нова знања и вештине, како 
би били конкурентни на тржишту рада. Друга могућност, за већину неприхватљива, јесте да ризикују, ослањајући се на постојећа знања и 
вештине, те тако постану (трајно) незапослени.

С друге стране, у систему флексигурности послодавци имају много више маневарског простора за исплаћивање мањих плата, ненаја-
вљена отпуштања радника, веома кратке отказне рокове или изврдавање са исплаћивањем отпремнина у складу са њиховим тренутним 
потребама. Зато многи сматрају да флексигурност више користи власницима капитала, него радницима. Флексигурност се често повезује 
са појавом тзв. “неизвесног рада“, који означава нередован и недовољно плаћен рад с којим радник једва може подмирити основне потребе.

И поред тога, досадашња искуства су показала да су развијене западне земље, попут Холандије и Данске, успешно искористиле мо-
дел флексигурности за смањење незапослености. Данска је успела да незапосленост сведе на најнижи ниво у Европи, па је 2007. године 
незапосленост износила свега 3,4 посто. Треба имати на уму да се ради о веома развијеним и штедљивим земљама европског северозапа-
да, са дугогодишњом традицијом проактивног улагања у развој нових грана привреде, те социјално одговорним државама.
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Било да сте недавно изгубили посао или сте незапослени 
већ дуже време или сте се ухватили у коштац са променом 
посла, пред вама је изазован задатак. Биће вам потреб-
на помоћ и подршка породице, пријатеља и институција 
у локалној заједници, као што је Национална служба за 

запошљавање. Ипак, највише времена и енергије ће се захтевати 
управо од вас. 

нека сви знају
За планирање и спровођење успешне потраге за послом пот-

ребан је приличан труд. То није подухват у коме се све на брзину 
решава. Активности у оквиру тражења посла морају бити у центру 
ваших дневних активности.

Обавезно обавестите своје пријатеље и колеге да тражите по-
сао, али будите прецизни у погледу онога што тражите. Што јас-
није опишете свој циљ у вези са послом, то ће лакше бити другима 
да идентификују могуће пословне путоказе за вас. Имаћете више 
изгледа да вам познаници помогну у тражењу посла, ако им дате 
примерак своје ажуриране биографије. Многи људи сазнају управо 
путем личних контаката и пријатеља за посао који се нуди. Стога, 
немојте ограничити обим потраге тиме што ћете ћутати о томе. 

Покушајте да повећате број пословних контаката. Добар начин 
да остварите контакте јесу манифестације које организују занатска 
или професионална удружења. Можете сазнати за нека упражњена 
места која никада неће бити оглашена. Поред тога, приметиће вас 
људи који знају за слободна радна места или који сами запошља-
вају нове кадрове. Важно је одржавати контакте са овим људима и 
између сусрета. Пословни контакти ове врсте вам могу обезбедити 
корисне информације о политици компанија и пословној филозо-
фији пре интервјуа, тако да ћете бити припремљени, информисани 
и сигурни. Направите листу компанија у којима бисте желели да 
радите и покушајте да успоставите контакт са послодавцима. 

Три уобичајена начина да ступите у контакт са послодавцем 
су путем поште, телефоном и лично. Са појединим послодавцима 
могуће је успоставити контакт и путем и-мејла. Све је већи број 
предузећа која имају и свој веб сајт, што знатно олакшава контакт и 
обезбеђује добру информисаност. Послодавци, такође, могу корис-
тити и-мејл адресу особе која тражи посао, наведену у биографији 
или пријави за посао, како би накнадно контактирали кандидата. 
Коју ћете врсту контакта изабрати зависи од информација о компа-
нији до којих сте дошли током свог истраживања, као и од тога који 
начин вама одговара.

одржите комуникацију
Пре него што се определите за одређени метод, постарајте се 

да сазнате тачно име послодавца, као и име особе коју планирате 
да контактирате. Ако вас је нека особа упутила или вам дала ин-
формацију коју особу да контактирате, питајте посредника да ли 
смете да се позовете на њега. 

Контакти поштом остварују се слањем биографија или писама 
унапред одређеним фирмама. Ако се определите да пошаљете би-
ографију, претходно је прилагодите конкретној компанији, како би 
се видело да ваше карактеристике одговарају профилу фирме. Увек 
саставите и одговарајуће пропратно писмо. Биографију и писмо упу-
тите особи која је надлежна за запошљавање. Уколико не добијете 
одговор у року од седам дана, покушајте да позовете ту особу. 

Све што будете предузимали у оквиру акције тражења посла 
биће узалуд, уколико интервјуе не претворите у пословне понуде. 
Основни циљ сваког интервјуа је да убедите потенцијалног посло-
давца да сте баш ви прави кандидат за посао. Када се интервју завр-
ши, требало би да запишете име и титулу саговорника/испитивача, 
поновите шта посао подразумева и одредите следећи корак, изне-
сете свој утисак о интервјуу и запишете шта је било добро, а шта 
не. На овај начин ћете увидети шта сте научили из овог искуства и 
како можете побољшати своје понашање и излагање.. Обавезно по-
шаљите послодавцу писмо у коме ћете се захвалити на показаном 
интересовању, јер ћете тако себи осигурати извесну предност.

Ако вам током интервјуа нису рекли када ће бити донета од-
лука о томе ко ће бити примљен на радно место, позовите након 
недељу дана. Ако вам кажу да одлука још није донета, сазнајте да 
ли сте још увек у конкуренцији за тај посао. Питајте да ли има још 
неких питања које би особа која вас је интервјуисала желела да по-
стави о вашим квалификацијама и понудите се да дођете на још 
један интервју, ако је потребно. Поновите да сте веома заинтересо-
вани за посао. 

Ако вас обавесте да нисте добили посао, покушајте да сазна-
те због чега. Можете се распитати и да ли особа која вас је интер-
вјуисала зна некога коме би могао бити потребан радник ваших 
квалификација и способности, било у другом одсеку или другој 
компанији.

На крају, морате истрајати. Након сваке иницијативе за посао 
направите још један корак. Позовите телефоном после интервјуа, 
па и касније, иако знате да је неко други примљен на посао. У поје-
диним случајевима може се догодити да особе које су примљене не 
одговарају за ту позицију, па могу бити отпуштене или отићи убрзо 
након што су ангажоване. Можда сте ви били други на листи или 
се упразнило још неко место. Уколико вас се особа која је задужена 
за примање нових запослених сећа, ваше шансе за добијање посла 
биће знатно веће.

	 	 	 	 	 А.Б.

Умрежавање и контакти у локалној средини

Обавестите своје пријатеље и колеге да тражите посао, 
али будите прецизни у погледу онога што тражите. 
Што јасније опишете свој циљ у вези са послом, то 
ће лакше бити другима да идентификују могуће 
пословне путоказе за вас. Имаћете више изгледа да 
вам познаници помогну у тражењу посла, ако им дате 
примерак своје ажуриране биографије

ПРЕДНОСТИ 
ДОБРЕ 
КОМУНИКАЦИЈЕ
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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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На основу Статута Општине Пландиште, Локалног акцио-
ног плана за запошљавање за 2012. годину и Споразума о утврђи-
вању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера 
активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата 
за рад, запошљавање и равноправност полова и општине Пландиш-
те за 2012. годину број 401-13/2012-01 од 28.02.2012. године, пред-
седник Општине Пландиште 

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

заинтЕрЕсованиМа за 
уЧЕшЋЕ у рЕализаЦији 

МЕрЕ аКтивнЕ ПолитиКЕ 
заПошЉавања

„ЈАВНИ РАДОВИ 2012“

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа 
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са 
евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) и подразумева спровођење активности које 
предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ 
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и 
помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња 
путева и др).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога 
одређује Општина Пландиште на основу јавног конкурса. 
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење 
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) 
и број лица која се запошљавају. 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Општина Пландиште исплаћује 
послодавцу - извођачу јавног рада средства за:

- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица
- трошковe спровођења јавних радова.

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.
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 ислаћују 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.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити 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 и туристичкој делатности, послови 
ажурирања база података 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.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

- локална самоуправа
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- друштвене организације
- удружења грађана.

Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац 
може да оствари под условом да:

- запошљава првенствено незапосленог који се теже 
запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе;

- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику 
активности јавног рада (термин план);

- је измирио уговорне обавезе према Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току.

Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење 

надлежног органа територијалне аутономије или локалне 
самоуправе о оправданости извођења јавног рада, уколико 
подносилац пријаве располаже истим;

- 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;

Општина Пландиште и Национална служба задржавају право да 
траже и друге доказе, релевантне за одлучивање о одобравању 
спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, 
надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијала 
Вршац - Испостава Пландиште, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици 
Национaлне службе или преузети на сајту www.оpstina-plandiste.rs.
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V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након подношења, захтеве разматра надлежна Комисија Општине 
Пландиште и даје мишљење председнику Општине Пландиште, који 
ће донети одлуку о финансирању одобрених захтева у оквиру мере 
„Јавни радови 2012“. 

Провера поднетих пријава

Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу 
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.

Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом 
неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих пријава

Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир 
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног 
рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне 
самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора 
у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства 
Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње 
са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена 
важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално 
тржиште рада за подручје филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли oпштине Пландиште и 
Национaлне службе - Филијала Вршац - Испостава Пландиште даном 
објављивања Јавног позива.

Општина Пландиште и Национална служба задржавају право да 
приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију 
дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом 
средстава који је опредељен за филијалу.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник 
општине Пландиште на основу мишљења надлежне општинске 
Комисије.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Пландиште и послодавац - извођач јавног рада закључују 
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:

- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време

- средство обезбеђења уговорних обавеза

- потврда банке о отвореном наменском рачуну

- картон депонованих потписа и

- термин план – уколико је у поступку разматрања пријаве за 
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.

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 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању 
спровођења јавних радова. 

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са 
меничним овлашћењем.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

- две истоветне бланко соло менице, са меничним 
овлашћењима.

У случају да 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 јавног рада.

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).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:

- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи 
у радном односу најмање у дужини трајања уговорене 
обавезе; у случају престанка радног односа запосленог, 
послодавац је у обавези да, у року од 30  дана од дана 
престанка радног односа, заснује радни однос на одређено 
време са другим незапосленим лицем за простало време 
трајања уговора;

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

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским 
роковима на текући рачун лица;

- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и 
одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу 
јавног рада;

- Општини Пландиште доставља доказе о уплати пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене 
ангажоване на спровођењу јавног рада;

- Општини Пландиште доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и 
спровођења јавног рада;

- Општини Пландиште омогући контролу реализације 
уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и 
ток спровођења јавног рада;

- обавести општину Пландиште о свим променама које су од 
значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана 
настанка промене.

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства 
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у 
складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у општини Пландиште и 
Национaлној служби - Филијала Вршац - Испостава Пландиште, тел: 
013/861-033; 013/861-077 или на сајту www.opstina-plandiste.rs. 
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 10. април 2012. године.
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На основу члана 59 и 60 Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености (“Сл. гласник РС”, број 36/2009 
и 88/2010) и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
између Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и 
равноправност полова и Града Суботице за 2012. годину од 
28.02.2012. године, а у складу са Националним акционим планом 
запошљавања, Покрајинским акционим планом запошљавања 
и Локалним акционим планом запошљавања Града Суботице за 
2012. годину који је усвојен Одлуком Скупштине Града Суботице од 
09.02.2011. године 

Град Суботица и Покрајински секретаријат за рад, 
запошљавање и равноправност полова у сарадњи са 

Националном службом за запошљавање

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

СУБОТИЦЕ 
У 2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа 
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са 
евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) и подразумева спровођење активности које 
предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ 
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и 
помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња 
путева и др).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога 
одређује локална самоуправа на основу јавног конкурса. 
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење 
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) 
и број лица која се запошљавају. 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Град Суботица исплаћује послодавцу - 
извођачу јавног рада средства за:

- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица
- трошкове спровођења јавних радова.

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.
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 
једнократно у висини од:

- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова.
Трошкови спровођења јавних радова ислаћују 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 

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

- социјалних, хуманитарних, културних и других 
делатности: здравствено васпитне активности – превенција 
и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са 
инвалидитетом, заштита и очување културног наслеђа и 
археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској, 
библиотечкој и туристичкој делатности, послови ажурирања 
база података 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, 
језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, 
развој еколошких поседа, чување и заштита шума 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.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

- органи територијалне аутономије и органи јединице локалне 
самоуправе

- јавне установе и јавна предузећа

- привредна друштва

- предузетници

- задруге

- друштвене организације

- удружења грађана.

Услови

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац 
може да оствари под условом да:

- запошљава првенствено незапосленог који се теже 
запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе;

- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику 
активности јавног рада (термин план);

- је измирио уговорне обавезе према Националној служби, 
Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и 
равноправност полова и Граду Суботици, осим за обавезе 
чија је реализација у току.

Документација за подношење пријаве:

- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;

- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 
уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;

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

- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење 
јавних радова финансира од стране надлежног органа 
територијалне аутономије, локалне самоуправе или из 
других извора.

Град Суботица, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и 
равноправност полова и Национална служба задржавају право да 
траже и друге доказе, релевантне за одлучивање о одобравању 
спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, Фи-
лијали Националне службе у Суботици, Трг слободе 3/III, канцела-
рија 69, лично или путем поште, на типском обрасцу који се може 
добити у суботичкој филијали Националне службе за запошљавање.
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V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на осно-
ву провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно прове-
ру испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.

Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом 
неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих пријава

Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир 
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног 
рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне 
самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора 
у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства 
Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње 
са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена 
важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално 
тржиште рада за подручје филијале.

Бодовна листа према којем ће се вршити одабир извођача јавног 
рада објављује се на огласној табли Филијале Суботица даном 
објављивања Јавног конкурса.

Градоначелник може на предлог Локалног савета за запошљавање 
да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију 
дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом 
средстава који је опредељен за ову намену.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси 
градоначелник на предлог Локалног савета за запошљавање.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Градоначелник и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор 
којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:

- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време

- средство обезбеђења уговорних обавеза

- потврда банке о отвореном наменском рачуну

- картон депонованих потписа и

- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за 
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.

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 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању 
спровођења јавних радова. 

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са 
меничним овлашћењем.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

- две истоветне бланко соло менице, са меничним 
овлашћењима.

У случају да 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 јавног рада. 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).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:

- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи 
у радном односу најмање у дужини трајања уговорене 
обавезе; у случају престанка радног односа запосленог, 
послодавац је у обавези да, у року од 30 дана од дана 
престанка радног односа, заснује радни однос на одређено 
време са другим незапосленим лицем за простало време 
трајања уговора;

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

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским 
роковима на текући рачун лица;

- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и 
одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу 
јавног рада у максималном износу месечно од 1.500,00 
динара;

- локалној самоуправи доставља доказе о уплати пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене 
ангажоване на спровођењу јавног рада;

- локалној самоуправи доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и 
спровођења јавног рада;

- локалној самоуправи омогући контролу реализације 
уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и 
ток спровођења јавног рада;

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

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства 
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у 
складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, Фи-
лијали Националне службе у Суботици, Трг слободе 3/III, канцела-
рија 69, лично или путем поште, на типском обрасцу који се може 
добити у суботичкој Филијали Националне службе за запошљавање.
Све додатне информације могу се добити у суботичкој Филијали 
Националне службе за запошљавање, Трг слободе 3/III, канцеларија 
69, контакт телефон: 024/644-627.

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

Рок за подношење пријаве истиче након 15 дана од дана 
објављивања у „Суботичким новинама’’, „Хрватској ријечи’’, 
дневном листу „Magyar Szó’’ и у публикацији ’’Послови’’.
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На основу чл. 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010), 
а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града 
Сремска Митровица за 2012. годину („Службени лист Града Сремска 
Митровица“ бр. 10/2011) и Споразумом о утврђивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад, 
запошљавање и равноправност полова и Града Сремска Митровица 
бр. 10-1/2012-II од 28.02.2012. године 

Град Сремска Митровица у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање – Филијала Сремска 

Митровица

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 
2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мерa активне политике запошљавања која 
предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених 
лица са евиденције Националне службе за запошљавање и 
подразумева спровођење активности које предузима послодавац 
– извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног 
друштвеног интереса.

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже 
запошљивих  категорија незапослених лица и незапослених у стању 
социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности 
незапослених и др.

Јавне радове спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога 
одређује градоначелник на предлог Комисије.

Максимална дужина трајања јавног рада je до 3 месеца.

Послодавац – извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење 
јавног рада која садржи опис активности јавног рада и број лица која 
се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Град Сремска Митровица исплаћује 
послодавцу – извођачу јавног рада средства за:

- зараду незапосленим лицима

- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица

- трошкове спровођења јавних радова и

- трошкове обуке.

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 и лица 
са стеченим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске студије и основне струковне студије) 
односно студијама у трајању од најмање 3 године;

- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме и лица са 
стеченим високим образовањем другог степена (дипломске 
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно студијама у трајању 
од најмање четири године;

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. Накнада 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.

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

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: 
здравствено васпитне активности – превенција и помоћ старима, 
социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, 
заштита и очување културног наслеђа и археолошких налазишта, 
послови у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој 
делатности, послови ажурирања база података, послови 
сређивања архивске грађе и други послови;

- одржавање и обнављање јавне инфраструктуре: уређење и 
изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, 
мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и 
других објеката од општег интертеса, уређење месних заједница, 
уређење ромских насеља – побољшање услова станова и други 
послови;

- одржавање и заштита 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 дечјим игралиштима, помоћ за успостављање нових 
депонија – локација за сакупљање и одвођење отпада и други 
послови.
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IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

- органи јединице локалне самоуправе

- јавне установе и јавна предузећа

- привредна друштва

- предузетници

- задруге

- друштвене организације

- удружења грађана.

Услови

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац 
може да оствари под условом:

- да запошљава првенствено незапосленог који се теже 
запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе;

- да је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику 
активности јавног рада.

Документација за подношење пријаве:

- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар
- мишљење локалног савета за запошљавање о оправданости 
извођења јавног рада
- 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
- интерни програм обуке послодавца или програм образовне 
установе, уколико послодавац извођач јавног рада организује обуку.

Начин подношења пријаве:

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка 
Националној служби за запошљавање – Филијала Сремска 
Митровица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу 
који се може добити у просторијама Националне службе за 
запошљавање или на сајту Града Сремска Митровица www.srems-
kamitrovica.org.rs. 

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу 
провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу 
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом 
неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих пријава

Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир 
следећи критеријуми: област спровођења, укупан планирани број 
незапослених лица, учешће других извора у финансирању јавних 
радова, процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси 
градоначелник на предлог Комисије.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Градоначелник у име Града Сремска Митровица и послодавац – 
извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују међусобна 
права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:

- уговори о раду (односно решење о заснивању радног односа) са 
незапосленим лицима на одређено време

- средство обезбеђења уговорних обавеза

- потврда банке о отвореном наменском рачуну и

- картон депонованих потписа. 

Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са 

меничним овлашћењем.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.

У случају да 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 јавног рада. 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).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада у обавези је да:

- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у 
радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; 
у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у 
обавези да, у року од 30 дана од дана престанка радног односа, 
заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим 
лицем за преостало време трајања уговора;

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

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима 
на текући рачун лица;

- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак 
са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;

- ГРАДУ доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу 
јавног рада;

- ГРАДУ доставља доказе о утрошку пренетих средстава за 
трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођење 
јавног рада;

- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим 
компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након завршене 
обуке;

- ГРАДУ омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид 
у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;

- обавести ГРАД о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац – извођач јавног рада не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства 
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у 
складу са уговором.

Јавни позив се објављује на огласној табли Националне службе за 
запошљавање, у листу „Сремске новине’’ и публикацији „Послови’’, 
као и на сајту Града Сремска Митровица.

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 19.03.2012. 
године.
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 На основу чл. 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010), а у складу 
са Локалним акционим планом запошљавања Града Сремска Митровица 
за 2012. годину („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 10/2011) 
Споразумом о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања између Покрајинског 
секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова и Града 
Сремска Митровица бр. 10-1/2012-II од 28.02.2012. године и Закључка 
Градоначелника бр. 401-151/2012- II од 26.01.2012. године

Град Сремска Митровица у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање – Филијала Сремска 

Митровица

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

I ОПИС ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ И 
ВИСИНА СРЕДСТАВА

ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ намењен је незапосленим лицима 
која се први пут стручно оспособљавају за занимања за која су 
стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се 
стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање 
приправничког/стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан 
рад у струци, без заснивања радног односа.
Мера стручне праксе је предвиђена за лица са средњим, вишим или 
високим образовањем. 
Мера траје најдуже 12 месеци:

- до 6 месеци за лица са средњим образовањем

- до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим 
образовањем

- до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим 
образовањем.

Лице које се стручно оспособљава краће од времена потребног за 
полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује 
за преостали период потребан за стицање услова за полагање 
приправничког, односно стручног испита. 

Током трајања стручне праксе Град Сремска Митровица преузима 
обавезу да:

1. ангажованим лицима исплаћује новчану надокнаду у месечном 
износу од:

- 18.000,00 динара за лица са средњим образовањем

- 19.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим 
образовањем и 

- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим 
образовањем.

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и 
професионалне болести у складу са законом.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
КОНКУРИСАЊЕ

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ ИМАЈУ државни 
органи, директни и индиректни корисници буџетских средстава, 
организације обавезног социјалног осигурања и други државни 
органи, јавне установе, као и привредни субјекти (привредна 
друштва и предузетници), под условом:

- да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање запослених;

- да је законом или актом о организацији и систематизацији 
послова код послодавца као услов за рад на одређеним 
пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа 
односно стицања радног искуства у одређеном трајању;

- да имају најмање једно запослено лице;

- да имају кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица;

- да ангажује незапослено лице које има средње, више или високо  
образовање; које се води на евиденцији Националне службе за 
запошљавање и које нема радног искуства у струци (односно 
које има искуство краће од времена потребног за полагање 
приправничког/стручног испита).

Документација за учествовање у програму стручне праксе:

- захтев за учешће у програму (на прописаном обрасцу – код 
Националне службе)

- доказ о регистрацији код надлежног органа

- извод из акта о организацији и систематизацији послова где је 
као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза 
обављања приправничког стажа односно стицања радног искуства

- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем је 
поднет захтев (копија оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).

Град задржава право да тражи и друге доказе релевантне за 
одлучивање о поднетном захтеву.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

На основу поднетог захтева послодавца доноси се одлука у року 
од пет дана од истека рока за подношење захтева. Одлуку доноси 
градоначелник Града Сремска Митровица на предлог Комисије. 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Град Сремска Митровица, послодавац и изабрано лице у року од 7 
дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне 
праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе, у 
истом року, а након закључења овог уговора, послодавац је у обавези 
да са изабраним лицем закључи уговор о стручном оспособљавању и 
усавршавању, и да га достави Граду. 

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после 
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

Послодавац је у обавези да:

- незапосленог оспособи за самосталан рад у струци у складу 
са законом односно актом о организацији и систематизацији 
послова;

- незапосленог стручно оспособљава најмање у дужини трајања 
уговорне обавезе;

- изда потврду о обављеној стручној пракси;

- омогући Граду контролу реализације уговорних обавеза;

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

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац 
може да изврши замену другим незапосленим лицем које испуњава 
потребне услове, за преостало време дефинисано уговором.

IV ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев се подноси Националној служби за запошљавање – 
Филијала Сремска Митровица, непосредно или путем поште, на 
адресу: Национална служба за запошљавање – Филијала Сремска 
Митровица, Светог Димитрија 31, 22000 Сремска Митровица, на 
прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби за 
запошљавање или преузети са сајта Града www.sremskamitrovica.
org.rs (у оквиру прозора Документи). 

Послодавац је дужан да извештај о обављеној стручној пракси 
достави градоначелнику и Националној служби за запошљавање – 
Филијала Сремска Митровица. 

Јавни позив се објављује на огласној табли Националне службе за 
запошљавање, у листу „Сремске новине’’ и публикацији „Послови’’, 
као и на сајту Града Сремска Митровица.

Информације о програму могу се добити позивом на број: 022/610-
261 и 022/610-156.

Јавни позив је отворен до 19.03.2012. године.
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Општина Бела Црква у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за 
рад, запошљавање и равноправност полова 

Расписује

КОНКУРС
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ 
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА 

НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА - 
ПРИПРАВНИКА

Општина Бела Црква у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за рад, 
запошљавање и равноправност полова, на основу Локалног акционог 
плана запошљавања за 2012. годину, расписује Конкурс за учешће 
у финансирању  незапослених лица у својству приправника-ца, уз 
заснивање радног односа, ради оспособљавања за самосталан рад у 
струци и полагање приправничког, односно стручног испита.

За време приправничког стажа, лице остварује право на рефундацију: 
- зараде у месечном  износу од :

• 22.000,00 динара - за приправника са најмање четворогодишњим 
високим образовањем(VII степен стручне спреме), са 
припадајућим доприносима и порезима, у трајању од 12 месеци

• 20.000,00 динара - за приправнике са вишим или високим 
трогодишњим образовањем (VI-1 и VI-2 степен стручности), са 
припадајућим доприносима и порезима, у трајању од 9 месеци. 

Исплата се врши на месечном нивоу.

Захтеве подносе послодавци који ангажују незапослена лица у својству 
приправника по уговору о раду, под условима:
- да се лице налази на евиденцији незапослених Националне службе за 
запошљавање - Испостава Бела Црква
- да нема радног искуства у струци.

Документација за конкурисање коју послодавац подноси 
приликом  подношења захтева:

1) захтев за учешће у финансирању (образац се може добити у 
Општинској управи Бела Црква);

2) програм оспособљавања приправника;
3) ППОД образац;
4) потврда о солвентности;
5) доказ о регистрацији предузећа, односно решење о регистрацији 

радње;
6) акт послодавца, правилник о организацији и систематизацији 

послова, односно општи акт или појединачни акт, којим је утврђено 
као услов за самосталан рад уструци обављање приправничког 
стажа и полагање приправничког, односно стручног испита.

Послодавци који се финансирају из буџета, а којима је законом прописан 
програм стручног оспособљавања (нпр: здравство, судство, државна 
управа), нису у обавези да доставе доказе под тачкама број 3, 4 и 5.

Обавезе послодавца:
- да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању 

новчане помоћи закључи уговор о раду са приправником;
- да оспособи приправника за самосталан рад, према програму 

оспособљавања (кадровски и други потенцијали);
- да приправнику организује полагање приправничког или стручног 

испита;
- да представницима Општинске управе Бела Црква омогући контролу 

реализације уговорних обавеза.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Подношење захтева врши се у Националној служби за запошљавање у 
Белој Цркви, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс приправници“. 
Одлуку о одобравању новчане помоћи донеће Локални савет за 
запошљавање општине Бела Црква, након обраде захтева у Националној 
служби за запошљавање, у року од 10 дана од дана истека рока за 
пријављивање на Конкурс, у складу са Локалним акционим планом 
запошљавања за 2012.г. О међусобним правима и обавезама између 
Општине Бела Црква, послодаваца и приправника, закључиће се уговор.

Конкурс је отворен од 08.03. до 23.03.2012. године или до 
утрошка средстава.

Ближе информације и обавештења у вези са конкурсом и подношењем 
захтева могу се добити у Општинској управи Бела Црква, на телефон 
013/851-244, контакт особа Гордана Тимотијевић. Обрасци захтева се 
могу преузети такође у Општинској управи Бела Црква, Милетићева број 
2 или на сајту Општине Бела Црква - www.belacrkva.rs.

На основу Статута Општине Пландиште, Локалног акцио-
ног плана за запошљавање за 2012. годину и Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера актив-
не политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад, 
запошљавање и равноправност полова и Општине Пландиште за 2012. 
годину број 401-13/2012-01 од 28.02.2012. године, председник Општине 
Пландиште расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМА ЗА УЧЕШЋЕ 
У РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРЕ АКТИВНЕ 

ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
„СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2012“

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Мера активне политике запошљавања „Стручне праксе 2012“ подразумева 
оспособљавање лица за самосталан рад у струци, без заснивања радног 
односа. Мера траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци.
Tоком трајања стручне праксе Општина Пландиште: 

1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од: 
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим 

образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и 

професионалне болести, у складу са законом;
3. сноси трошкове полагања стручног испита у висини једномесечне 

новчане помоћи, за она лица која имају законску обавезу полагања 
стручног испита.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊE
Услови:
Право учешћа на Конкурсу има послодавац под условом:
- да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 

социјално осигурање запослених;
- да има кадровске и друге капацитете за стручну праксу лица;
- да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Нaционалне 

службе и има до 30 година старости, високо образовање, нема радног 
искуства у струци и није обавило приправнички стаж.

Послодавац који има до 10 запослених има право да у меру укључи 
максимално 2 незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених 
има право да у меру укључи незапослена лица чији број не може бити већи 
од 20% укупног броја запослених.
Документација:
- захтев за учешће у мери (на прописаном обрасцу општине) 
- доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у АПР
- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 

запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев 
(копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).

Општина задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање 
о поднетом захтеву. 

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након подношења захтеве разматра надлежна Комисија Општине Пландиште 
и даје мишљење председнику Општине Пландиште који ће донети одлуку о 
финансирању одобрених захтева у оквиру мере „Стручне праксе 2012“.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Пландиште и корисник услуга закључују уговор којим ће уредити 
међусобна права и обавезe.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
 

Послодавац је у обавези да:
· са незапосленим лицем закључи уговор о обављању стручне праксе и 

достави доказе о томе и
· Општини Пландиште достави доказ о обављеној стручној пракси  лица.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

Захтев се подноси надлежној организационој јединици Национaлне службе, 
према седишту послодавца или према месту ангажовања лица, непосредно 
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој 
организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.
plandiste-opstina.rs и сајта Националне службе за запошљавање.
За све потребне информације у вези подношења пријава заинтересовани 
кандидати могу се обратити Општинској управи Пландиште, путем телефона: 
013/861-033 и слањем електронске поште на: centrala@3dnet.rs, као и 
Националној служби за запошљавање, тел: 013/861-077.  
Рок за подношење пријаве је до утрошка средстава.
Резултати Јавног позива ће бити објављени на званичној презентацији 
Општине Пландиште (www.plandiste-opstina.rs), најкасније 30 дана од дана 
доношења одлуке. 
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На основу члана 3 Споразума о утврђивању међусобних права и об-
авеза у реализацији програма или мера активне политике запошља-
вања, број 117-10-2/2012, између Покрајинског секретаријата за рад, 
запошљавање и равноправност полова и Општине Апатин 

ОПШТИНА АПАТИН

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ  

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  
У 2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа 
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са еви-
денције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Наци-
онална служба) и подразумева спровођење активности које предузи-
ма послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење 
одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, 
санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење 
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) 
и број лица која се запошљавају.

За реализацију програма и мере активне политике запошљавања 
- Јавни радови, обезбеђена су средства у укупном износу од 
6.500.000,00 динара.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Општина Апатин исплаћује послодавцу - 
извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица
- трошковe спровођења јавних радова и
- трошкове обуке.

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 доприно-
са, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприно-
са, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприно-
са, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприно-
са, за лица са VII степеном стручне спреме.

2. Накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапосле-
них 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 социјал-

них, хуманитарних, културних и других делатности;
- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржа-
вања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите 
животне средине и природе.

4. Накнада трошкова организовања обуке
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, 
за спровођење одређених јавних радова може се организовати об-
ука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца 
или програму образовне установе.
Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за ор-
ганизовање обуке, у једнократном износу од 50.000,00 динара по 
јавном раду.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату 
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Општина Апатин, и 
то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до ви-
сине 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.

Општина Апатин се обавезује да у складу са приливом буџетских 
средстава, (и то од Покрајинског секретаријата за рад, запошља-
вање и равноправност полова, у износу од 2.500.000,00 динара и 
сопственог учешћа у износу од 4.000.000,00 динара), уплати посло-
давцу-извођачу јавног рада.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатно-
сти: здравствено васпитне активности - превенција и помоћ стари-
ма, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, зашти-
та и oчување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови 
у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, 
послови ажурирања база података 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, мон-
тажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралишти-
ма, помоћ за успостављање нових депонија - локација за сакупљање 
и одвођење отпада и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова 
имају:
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге.

Услови

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац 
може да оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или 
незапосленог у стању социјалне потребе;
- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику актив-
ности јавног рада (термин план).

Документација за подношење пријаве:
1. пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
2. фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико 
подносилац пријаве није регистрован у АПР;
3. 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 1 
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фотографија за сваку локацију);
4. списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из 
области социјалних и хуманитарних делатности;
5. интерни програм обуке послодавца или програм образовне уста-
нове – уколико послодавац извођач јавног рада организује обуку;
6. доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних 
радова финансира из других извора.

Општина Апатин задржава право да тражи и друге доказе, релеван-
тне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, над-
лежној организационој јединици Национaлне службе, према месту 
спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, у слу-
чају када послодавац нема регистровану организациону јединицу 
у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој 
јединици Национaлне службе.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на осно-
ву провере поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Општина Апатин врши проверу поднетих пријава, односно проверу 
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације. 
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом 
неће се даље разматрати.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси Општина 
Апатин на предлог Комисије за израду и имплементацију ЛАПЗ за 
2012 годину. На Одлуку општине Апатин не може се уложити жалба 
ни друга правна средства.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Апатин и послодавац - извођач јавног рада за-
кључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- потврда банке о отвореном наменском рачуну
- картон депонованих потписа и
- термин план - уколико је у поступку разматрања пријаве за спро-
вођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина 
трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигу-
рање, 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 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању 
спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са менич-
ним овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.

У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџет-
ских 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 јавног рада. Жи-
рант 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 са-
мостално обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у рад-
ном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају 
престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да, 
у року од 30 дана од дана престанка радног односа, заснује радни 
однос на одређено време са другим незапосленим лицем за простало 
време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са 
законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима 
на текући рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са 
рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- Општини Апатин доставља доказе о уплати пореза и доприноса 
за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спро-
вођењу јавног рада;
- Општини Апатин доставља доказе о утрошку пренетих средстава 
за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног 
рада;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетен-
цијама лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке;
- Општини Апатин омогући контролу реализације уговорних обавеза 
и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести Општину Апатин о свим променама које су од значаја за 
реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећа-
на за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу 
са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у НСЗ - Испостава Апатин. 
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 8 дана oд дана оглаша-
вања у листу „Послови“.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор  
на захтеве клијената
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На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад, 
запошљавање и равноправност полова и Oпштине Кула за 2012. 
годину, број 01-10-1/2012-3

Oпштина Kула у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 
2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа 
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са 
евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) и подразумева спровођење активности које 
предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ 
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и 
помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња 
путева и др).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога 
одређује Општина Кула на основу јавног конкурса. Максимална 
дужина трајања јавног рада је 4 месеца. Послодавац - извођач 
јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада, која садржи 
опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се 
запошљавају. 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Општина исплаћује послодавцу - 
извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
- 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.

Трошкови спровођења јавних радова ислаћују 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.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату 
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Општина, и то: 
трошкове доласка и одласка са рада 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.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити 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, послови у позоришној, библиотечкој, 
послови ажурирања архива, база података 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 језера, канала, 
одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, 
чување и заштита шума, канала 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.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

- органи територијалне аутономије и органи јединице локалне 
самоуправе

- јавне установе и јавна предузећа

- привредна друштва

- предузетници

- задруге

- друштвене организације

- удружења грађана.

Документација за подношење пријаве:

- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу НСЗ

- документ о регистрацији односно фотокопија решења надлежног 
органа о упису у регистар, уколико подносилац пријаве није 
регистрован у АПР

- мишљење Локалног савета за запошљавање или председника 
Привременог органа Општине Кула, уколико подносилац пријаве 
располаже истим

- 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

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

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, 
надлежној НСЗ непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу 
који се може добити у организационој јединици Национaлне службе 
или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу 
провере и поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба у Кули врши проверу поднетих пријава, 
односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене 
документације. Неблаговремене и пријаве које не испуњавају услове 
предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.

Општина задржава право да приликом одлучивања по поднетој 
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пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у 
складу са расположивим износом средстава.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник 
Привременог органа, на предлог Комисије.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник Привременог органа Општине Кула и послодавац - 
извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују међусобна 
права и обавезе у року од 30 дана од дана закључења конкурса.

Документација за закључивање уговора:

- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време

- средство обезбеђења уговорних обавеза

- потврда банке о отвореном наменском рачуну

- картон депонованих потписа и

- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за 
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или 
дужина трајања пројекта.

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 60 дана од дана доношења Одлуке о 
одобравању спровођења јавних радова. 

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са 
меничним овлашћењем.v

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.

У случају да 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 јавног рада. 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).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:

- изврши пријаву лица у радни oднос;

- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у 
радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; 
у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у 
обавези да, у року од 30  дана од дана престанка радног односа, 
заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим 
лицем за простало време трајања уговора;

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

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима 
на текући рачун лица;

- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са 
рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и доприноса 
за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на 
спровођењу јавног рада, а ови Општини;

- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове зараде, а ови Општини;

- Општинској служби омогући контролу реализације уговорних 
обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења 
јавног рада;

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

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства 
увећана за  законску затезну камату од датума преноса средстава, у 
складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови’’, на огласној табли Националне 
службе за запошљавање у Кули и на сајту Општине Кула. Све додатне 
информације могу се добити у организационој јединици Националне 
службе или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општине www.kula.rs или 
на телефон: 723-175 и 723-835.
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На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад, 
запошљавање и равноправност полова и Општине Бачки Петровац 
за 2012. годину, број: 17-10-2/2012-73 од 28.02.2012. године

Општина Бачки Петровац у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 
2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа 
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са 
евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) и подразумева спровођење активности које 
предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ 
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и 
помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња 
путева и др).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога 
одређује Општина на основу јавног конкурса. 

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење 
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) 
и број лица која се запошљавају. 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Општина исплаћује послодавцу - 
извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за 
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.

Трошкови спровођења јавних радова ислаћују 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.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату 
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Општина, и то: 
трошкове доласка и одласка са рада, трошкове спровођења јавних 
радова, трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења 
годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и 
висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: 
здравствено васпитне активности – превенција и помоћ старима, 
социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита 
и очување културног наслеђа, послови у позоришној, библиотечкој 
делатности, послови ажурирања архива, база података 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 језера, канала, 
одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, 
чување и заштита шума, канала 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.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- директни и индиректни буџетски корисници
- јавне установе и јавна предузећа
- институције којима је оснивач општина
- установе социјалне заштите
- друштвене организације
- удружења грађана.

Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење 
надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе 
о оправданости извођења јавног рада, уколико подносилац пријаве 
располаже истим
- 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.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, 
надлежној организационој јединици Националне службе у Бачком 
Петровцу на прописаном обрасцу који се може добити у јединици 
Националне службе или преузети на сајту www.backipetrovac.rs.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу 
провере и поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно 
проверу  испуњености услова јавног конкурса и приложене 
документације. Пријаве које не испуњавају услове предвиђене 
јавним конкурсом неће се даље разматрати.

Општина задржава право да приликом одлучивања по поднетој 
пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу 
са расположивим износом средстава који је опредељен за филијалу.
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Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник 
Општине, на предлог Комисије.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Бачки Петровац и послодавац - извођач јавног 
рада закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- потврда банке о отвореном наменском рачуну
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за 
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или 
дужина трајања пројекта.

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 доношења Одлуке о 
одобравању спровођења јавних радова. 

Средства обезбеђења уговорних обавеза:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.

У случају да 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 јавног рада.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у 
радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; 

у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у 
обавези да, у року од 30  дана од дана престанка радног односа, 
заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим 
лицем за простало време трајања уговора;

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

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима 
на текући рачун лица;

- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са 
рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и доприноса 
за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на 
спровођењу јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове зараде;

- Општинској служби омогући контролу реализације уговорних 
обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења 
јавног рада;

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

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства 
увећана за  законску затезну камату од датума преноса средстава, у 
складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у организационој јединици 
Националне службе или сајту Општине www.backipetrovac.rs. Рок за 
подношење пријаве за јавне радове је 10 дана од дана објављивања 
на огласној табли Националне службе за запошљавање у Бачком 
Петровцу и на сајту Општине Бачки Петровац.

пословни центри 
нсЗ

Подршка у 
реализацији 

предузетничке  
идеје
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На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад, 
запошљавање и равноправност полова и Општине Бачки Петровац 
за 2012. годину, број: 17-10-2/2012-73 од 28.02.2012. године

Општина Бачки Петровац у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први 
пут стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену 
врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала 
краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног 
испита, а ради оспособљавања за самосталан рад и полагање 
приправничког, односно стручног испита, у складу са законом или 
општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, односно у складу 
са  актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, 
и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим 
образовањем
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим 
високим образовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног 
за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује 
за преостали период потребан за стицање услова за полагање 
приправничког, односно стручног испита. 

Током трајања стручне праксе Општина Бачки Петровац:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу 
од:
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим 
образовањем 
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим 
образовањем и
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и 
професионалне болести, у складу са законом.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ

Услови:
Право учешћа на Јавном конкурсу има послодавац под условом да:
- уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање;
- је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току;
- има најмање једно запослено лице;
- има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица;

- ангажује незапослено лице које:
· има средње, више или високо образовање
· нема радног искуства у струци или нема радног искуства 

у својству приправника, довољног за стицање услова за 
полагање приправничког, односно стручног испита.

Документација:
- захтев за учешће у програму (на прописаном обрасцу Националне 
службе);
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико 
подносилац захтева није регистрован у АПР;
- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 
запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев 
(копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца)
- потврда о кадровским и другим капацитетима (биографија - CV ментора).

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
На основу поднетог захтева послодавца доноси се одлука у року 
од 30 дана. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси 
председник општине, на предлог Комисије.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина и послодавац у року од 30 дана од дана доношења одлуке 
о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим 
уређују међусобна права и обавезе.
У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Општини 
достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим 
лицем о стручној пракси.
Након закључивања уговора са послодавцем, Општина и лице на 
стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна 
права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после 
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:

- незапосленог оспособи за самосталан рад у струци, у складу 
са законом, односно актом о организацији и систематизацији 
послова;

- незапосленог стручно оспособљава најмање у дужини трајања 
уговорне обавезе;

- сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита;
- изда потврду о обављеном приправничком стажу, односно 

положеном приправничком/стручном испиту;
- омогући општинској служби контролу реализације уговорних 

обавеза и
- обавести Општину и Националну службу за запошљавање о свим 

променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 10 
дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица у року од 30 дана 
од дана отпочињања стручног оспособљавања, послодавац може да 
изврши замену другим незапосленим лицем које испуњава потребне 
услове, за преостало време дефинисано уговором.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  
Захтев за учешће у програму стручне праксе подноси се надлежној 
организационој јединици Националне службе за запошљавање у 
Бачком Петровцу, на прописаном обрасцу који се може добити у 
организационој јединици Националне службе у Бачком Петровцу 
или преузети са сајта Општине www.backipetrovac.rs.
Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања на 
огласној табли Националне службе за запошљавање у Бачком 
Петровцу и на сајту општине Бачки Петровац.

Обука за
активно 
тражење
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Посао се не чека, 
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Локални акциони планови запошљавања
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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
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На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад, 
запошљавање и равноправност полова и Oпштине Кула за 2012. 
годину, број 01-10-1/2012-3

Општина Кула у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први 
пут стручно оспособљавају за занимањa за која су стекла одређену 
врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала 
краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног 
испита, а ради оспособљавања за самосталан рад и полагање 
приправничког, односно стручног испита, у складу са законом или 
општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, односно у складу 
са  актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, 
и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим 
образовањем
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим 
високим образовањем.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног 
за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује 
за преостали период потребан за стицање услова за полагање 
приправничког, односно стручног испита. 

Tоком трајања стручне праксе Општина Кула:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу 
од:
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим 
образовањем
- 18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим 
образовањем и
- 15.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и 
професионалне болести, у складу са законом и 
3. сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
УЧЕСТВОВАЊЕ

Услови:

Право учешћа на Јавном конкурсу има послодавац под условом да:
- уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање;
- је законом или актом о организацији и систематизацији послова 
код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана 
обавеза обављања приправничког стажа;
- је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току;
- има најмање једно запослено лице;
- има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица;

- ангажује незапослено лице које:
· је пријављено на евиденцији НСЗ – Служба Кула
· има средње, више или високо образовање
· нема радног искуства у струци или нема радног искуства 

у својству приправника, довољног за стицање услова за 
полагање приправничког, односно стручног испита.

Документација:
- захтев за учешће у програму (на прописаном обрасцу Националне 
службе);
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико 
подносилац захтева није регистрован у АПР;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова, где је као 
услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања 
приправничког стажа;
- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 
запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев 
(копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца);
- документација за незапослено лице које жели да ангажује (оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању, доказ да се налази на 
евиденцији НСЗ Кула и доказ да нема радног искуства у струци).

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
На основу поднетог захтева послодавца доноси се одлука у року 
до 60 дана. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси 
председник Привременог органа Општине, на предлог Комисије.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина и послодавац у року од 30 дана од дана доношења одлуке 
о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим 
уређују међусобна права и обавезе.

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Oпштини 
достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим 
лицем о стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, Oпштина и лице на 
стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна 
права и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне 
праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу 
програма стручне праксе.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:

- незапосленог оспособи за самосталан рад у струци, у складу 
са законом, односно актом о организацији и систематизацији 
послова;

- незапосленог стручно оспособљава најмање у дужини трајања 
уговорне обавезе;

- изда потврду о обављеном приправничком стажу, односно 
положеном приправничком/стручном испиту;

- омогући Општинској служби контролу реализације уговорних 
обавеза и

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

У случају прекида стручног оспособљавања лица у року од 30 дана 
од дана отпочињања стручног оспособљавања, послодавац може да 
изврши замену другим незапосленим лицем које испуњава потребне 
услове, за преостало време дефинисано уговором.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев за учешће у програму стручне праксе подноси се НСЗ Служба 
Кула, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој 
јединици Националне Службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs. 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови’’, на огласној табли Националне службе за 
запошљавање и на сајту Oпштине Кула. Ближе информације могу се 
добити на телефон НСЗ - Служба Кула: 723-175 и 723-835.
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    Администрација 
     и управа

б Е о г ра д

Град БЕоГрад 
ГрадсКа оПштина зЕМун 
уПрава ГрадсКЕ 
оПштинЕ зЕМун
11080 Земун, Магистратски трг 1
тел. 011/3778-508

Финансијски менаџер
за рад на пројекту до 31.12.2012. године

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен, 
дипломирани економиста, смер за Европс-
ку унију, 3 године радног искуства у стру-
ци, знање енглеског језика, познавање рада 
на рачунару, да је кандидат на евиденцији 
Националне службе за запошљавање. Подно-
сиоци пријава морају бити незапослена лица, 
која поред наведених посебних услова морају 
испуњавати и опште услове из чл. 6 Закона 
о радним односима у државним органима: да 
су држављани РС, да су пунолетни, да имају 
општу здравствену способност, да нису осуђи-
вани за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање 
послова у државним органима. Уз пријаву за 
радно место кандидати прилажу: биографију 
(CV) и доказе о испуњавању услова (у ориги-
налу или оверене фотокопије), као и потврду 
са евиденције НСЗ да су незапослени. Прија-
ве слати на горенаведену адресу: Пројекат 
успостављање услуга помоћи у кући за рањи-
ве групе избеглица и интерно расељених лица 
у Земуну, Одељење за друштвене делатности 
и привреду, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за рад на пројекту“. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања. Рок за доношење одлуке о 
избору је 2 дана од дана истека рока за подно-
шење пријаве. Додатне информације могу се 
добити на горенаведени број телефона.

ГрадсКа оПштина 
МладЕноваЦ 
јавно 
ПравоБранилаштво
11400 Младеновац, Јанка Катића 6
тел. 011/8241-651

Послови заступања и 
имовинско-правне заштите
у Јавном правобранилаштву Градске 
општине Младеновац

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба 
да испуњава сходно чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима: да је држа-
вљанин Републике Србије, да има општу 
здравствену способност и да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Посебни услови: висо-
ко образовање на студијама другог степена, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године за област право 

са звањем: дипломирани правник-мастер, 
односно дипломирани правник; једна година 
радног стажа на правним пословима, положен 
правосудни испит и познавање рада на рачу-
нару. Пријаве са потребним доказима у ориги-
налу или у овереној фотокопији, подносе се 
Јавном правобранилаштву Градске општине 
Младеновац, на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ГрадсКа оПштина 
МладЕноваЦ 
уПрава ГрадсКЕ 
оПштинЕ МладЕноваЦ
11400 Младеновац, Јанка Катића 6
тел. 011/8241-651

Послови у области борачко-
инвалидске заштите
у Одељењу за друштвене делатности 
и привреду, Група за друштвене 
делатности и послове борачко-
инвалидске заштите

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба 
да испуњава сходно чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима: да је држа-
вљанин Републике Србије, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност и да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Посебни услови: 
високо образовање на студијама првог сте-
пена, односно на студијама у трајању до три 
године (област: друштвене науке), 1 годи-
на радног стажа, положен државни стручни 
испит. Пријаве са потребним доказима подно-
се се Управи Градске општине Младеновац, на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати.

ј а г о д и н а

ГрадсКа уПрава 
Града јаГодинЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

начелник одељења за 
инспекцијске послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, висо-
ка стручна спрема, правни, грађевински, 
саобраћајни или учитељски факултет, 5 годи-
на радног стажа, положен државни стручни 
испит.

начелник одељења за 
привреду, буџет и финансије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, висо-
ка школска спрема, економски факултет, 
најмање 5 година радног стажа и положен 
државни стручни испит.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат 
мора да испуњава и услове из чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима: да је 
држављанин Републике Србије, да није осуђи-

ван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да поседује 
општу здравствену способност (за кандидата 
који буде изабран). Пријаве на оглас са дока-
зима о испуњавању услова слати на горена-
ведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

н и Ш

ЦЕнтар за соЦијални рад 
оПштинЕ ГаЏин Хан
18240 Гаџин Хан
тел. 018/860-050

Геронтодомаћица
на одређено време од 5 месеци, за рад 
на пројекту „Помоћ у кући-са нама је све 
лакше“
14 извршилаца

УСЛОВИ: да је кандидат незапослено лице са 
евиденције Националне службе за запошља-
вање, без обзира на степен и врсту стручне 
спреме. Кандидат уз пријаву треба да дос-
тави: диплому о стручној спреми; доказ о 
досадашњем искуству на пружању услуга 
ове врсте; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење да није 
осуђиван, односно да се не води истрага; 
лекарско уверење.

возач
на одређено време од 5 месеци, за рад 
на пројекту „Помоћ у кући-са нама је све 
лакше“
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, да 
је кандидат незапослено лице са евиденције 
Националне службе за запошљавање. Канди-
дат уз пријаву треба да достави: диплому о 
стручној спреми; доказ о поседовању возач-
ке дозволе; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење да није 
осуђиван, односно да се не води истрага; 
лекарско уверење.

оПштинсКа уПрава 
оПштинЕ алЕКсинаЦ
18220 Алексинац, Књаза Милоша 169
тел. 018/804-711

Комунални инспектор
у Одељењу за инспекцијске послове

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факул-
тет заштите на раду, пољопривредни факул-
тет, грађевински факултет; радно искуство 
3 године; положен стручни испит за рад у 
органима државне управе; положен испит за 
управљање моторним возилом „Б“ категорије; 
познавање рада на рачунару; држављанство 
Републике Србије; општа здравствена способ-
ност; да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у држав-
ном органу; да испуњава друге услове утврђе-
не законом, другим прописима или актом о 
систематизацији радних места у органу.

Администрација и управа 



  14.03.2012.  |  Број 456  |   27

Послови архиве
у Одељењу за општу управу и друштвене 
делатности, Одсек за општу управу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економ-
ска, педагошка школа или гимназија; радно 
искуство 12 месеци; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе; познавање 
рада на рачунару; држављанство Републике 
Србије; општа здравствена способност; да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу; 
да испуњава друге услове утврђене законом, 
другим прописима или актом о систематиза-
цији радних места у органу.

н о в и  п а З а р

Град нови Пазар 
ГрадсКа уПрава за 
изворнЕ и ПовЕрЕнЕ 
ПословЕ
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/313-644

Приправник-дипломирани 
правник
ради стручног оспособљавања за 
самосталан рад у струци у трајању од 12 
месеци
6 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен правни факултет.

Приправник-дипломирани 
економиста
ради стручног оспособљавања за 
самосталан рад у струци, у трајању од 12 
месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен економски факултет.

Приправник-дипломирани 
криминалистичар
ради стручног оспособљавања за 
самосталан рад у струци, у трајању од 12 
месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен факултет криминалистике.

Приправник-информатика-
дипломирани информатичар
ради стручног оспособљавања за 
самосталан рад, у трајању од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани инжењер информатике.

Приправник-економиста
ради стручног оспособљавања за 
самосталан рад, у трајању од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена 
виша стручна спрема.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да приложе следећа документа: 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; препис дипломе о завршеној 
школској спреми; потврду о здравственој спо-
собности; потврду да лице није осуђивано и 
да није под истрагом и радну књижицу.

п а н ч Е в о

аП војводина 
ПрЕКршајни суд у 
ПанЧЕву
26000 Панчево, Браће Јовановића 20 (I спрат)
тел. 013/343-566, локал 23

секретар суда

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен правни факултет, положен правосудни 
испит, познавање рада на рачунару, најмање 
5 година радног искуства у струци, обавез-
на провера радних способности. Уз пријаву 
на јавни конкурс са кратком биографијом, 
учесници јавног конкурса треба да приложе 
оверене фотокопије: доказа о одговарајућој 
стручној спреми; доказа о радном искуству у 
струци; уверења о положеном правосудном 
испиту; уверења о држављанству Републике 
Србије; извода из матичне књиге рођених; 
уверења да против кандидата није поднет 
захтев за спровођење истраге, одређених 
истражних радњи, да није подигнута оптуж-
ница, односно оптужни предлог за кривична 
дела за које се гоњење предузима по служ-
беној дужности, да није осуђен за кривично 
дело на безусловну казну затвора у трајању 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државним органима. Општи услови пред-
виђени су чл. 45 Закона о државним службе-
ницима. Уз пријаву на оглас потребно је да 
кандидати доставе и контакт телефон. Кон-
курсна комисија ће у изборном поступку про-
верити стручну особљеност, знање и вештину 
кандидата за обаљање послова на наведеном 
радном месту. Стручна оспособљеност канди-
дата оцењује се на основу испуњености усло-
ва према тексту огласа. Знање кандидата се 
вреднује провером знања из области рада 
на том радном месту. Вештина кандидата ће 
се ценити на основу знања рада на рачуна-
ру, логичког и аналитичког резоновања. Кан-
дидати који испуњавају услове огласа биће 
обавештени усменим путем о месту, дану 
и времену спровођења изборног поступка. 
Текст конкурса ће се објавити и у „Службеном 
гласнику Републике Србије“. Пријаве на јавни 
конкурс подносе се у року од 15 дана, а рок 
почиње да тече наредног дана од дана обја-
вљивања конкурса у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. Пријаве на конкурс слати 
на адресу: Прекршајни суд у Панчеву, 26000 
Панчево, Браће Јовановића 20, I спрат, са 
назнаком: „За оглас“. Непотпуне, недопуште-
не, неблаговремене и неразумљиве пријаве 
конкурсна комисија неће узети у разматрање. 
Лице задужено за давање обавештења: Авра-
мовић Валентина, административно-технички 
секретар, број телефона: 013/343-566, локал 23.

МЕсна зајЕдниЦа саМош
Самош, Маршала Тита 21
тел. 013/675-102

секретар месне заједнице

УСЛОВИ: Према Закону о раду, Статуту Месне 
заједнице и Правилнику о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних маста и 
задатака радне заједнице Месне заједнице 
Самош, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да је држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да није кажњаван и да се 
против њега не води никакав судски посту-
пак, да има завршену најмање средњу школу 
(средња стручна спрема) и три године рад-
ног искуства. Пријаве на конкурс доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Предност при избору, по одлуци Савета, 
имаће кандидати који су становници насеље-
ног места Самош. У објављеном конкурсном 
року на наведену адресу или лично достави-
ти: важећи извод из матичне књиге рођених, 
уверење о некажњавању, копију дипломе 
о стеченом образовању, уверење о радном 
искуству. 

п о Ж а р Е в а Ц

ПрЕКршајни суд у 
ПожарЕвЦу
12000 Пожаревац, Дринска 2/2
тел. 012/213-353

судијски помоћник у звању 
судијског сарадника
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен правни факултет и поло-
жен правосудни испит.

записничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, природ-
но-математичког, друштвено-језичког сме-
ра и техничког смера, завршен приправнич-
ки стаж, положен државни стручни испит, 
положен испит за дактилографа прве класе, 
познавање рада на рачунару, обавезна про-
вера радне способности и најмање две године 
радног искуства на истим или сличним посло-
вима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, која садржи 
биографију и податке о досадашњем рад-
ном искуству са кратким описом послова на 
којима је кандидат радио и одговорност на 
тим пословима, прилажу се следећи дока-
зи, у оригиналу или у овереној фотокопији: 
уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење о општој здравственој способности, 
уверење суда да се не води кривични посту-
пак, диплома о завршеној средњој стручној 
спреми, односно диплома о завршеном факул-
тету, уверење о положеном државном струч-
ном испиту, односно положеном правосудном 
испиту, потврда о радном стажу или оверена 
фотокопија радне књижице. За наведена рад-
на места кандидат мора да испуњава и сле-
деће услове: да је пунолетно лице и да му није 
престао радни однос због теже повреде дуж-
ности из радног односа. Пријава са потребном 
документацијом подноси се у року од 15 дана 
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од дана објављивања у Националној служ-
би за запошљавање-Филијала у Пожаревцу, 
у „Службеном гласнику Републике Србије“ и 
публикацији „Послови“. Непотпуне, неблагов-
ремене и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази конкурсна комисија ће одба-
цити закључком против кога није допуштена 
жалба. Заинтересовани кандидати пријаве на 
конкурс уз доказ о испуњености прописаних 
услова за заснивање радног односа могу пре-
дати у писарници Прекршајног суда у Пожа-
ревцу или поштом, на адресу: Прекршајни суд 
у Пожаревцу, Дринска 2/2, 12000 Пожаревац.

Ш а б а Ц

оПштинсКа уПрава 
оПштинЕ БоГатиЋ
15350 Богатић, Мике Витомировића 1

Контиста-билансиста

УСЛОВИ: средња стручна спрема, односно 
IV степен стручне спреме економске струке, 
положен стручни испит за рад у органима 
државне управе, најмање једна година рад-
ног искуства у струци. Пријаву на оглас може 
поднети лице које поред наведених услова 
испуњава и опште услове утврђене чланом 6 
Закона о радним односима у државним орга-
нима: да је држављанин Републике Србије; да 
је пунолетан; да има општу здравствену спо-
собност; да није осуђивано за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Уз пријаву на оглас доставити: 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије; уверење о 
општој здравственој способности (доставља 
само изабрани кандидат); оверену копију 
дипломе; уверење о положеном стручном 
испиту. Потребни докази се предају у ориги-
налу или као оверене фотокопије. Пријаве са 
потребним документима слати на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

оПштинсКа уПрава 
оПштинЕ владиМирЦи
15225 Владимирци, Светог Саве 34

Портир-домар

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије; да је пунолетан; да има општу 
здравствену способност; да има прописану 
стручну спрему; да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу; да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима 
или актом о систематизацији радних места у 
Општинској управи. Уз пријаву на оглас при-
ложити: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; уверење о здрав-
ственој способности; оверену фотокопију 
дипломе; уверење надлежног суда да канди-
дат није осуђиван за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве на оглас слати на горе-
наведену адресу.

оПштинсКа уПрава 
оПштинЕ БоГатиЋ
15350 Богатић, Мике Витомировића 1

заступник општине Богатић

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломи-
рани правник, дипломирани правник-мас-
тер, положен правосудни испит и најмање 
три године радног искуства у струци након 
дипломирања. Пријаву на оглас може подне-
ти лице које поред наведених услова испуња-
ва и опште услове утврђене чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима: да 
је држављанин Републике Србије; да је пуно-
летно; да има општу здравствену способност; 
да није осуђивано за кривично дело на без-
условну казна затвора у трајању од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уз пријаву на оглас подне-
ти: извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; уверење о општој здрав-
ственој способности (доставља само изабрани 
кандидат); оверену копију дипломе; уверење 
о положеном правосудном испиту. Потребни 
докази се предају у оригиналу или као овере-
не фотокопије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве на оглас 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас“.

Курир
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Прија-
ву на оглас може поднети лице које поред 
наведених услова испуњава и опште услове 
утврђене чланом 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима: да је државља-
нин Републике Србије; да је пунолетно; да 
има општу здравствену способност; да није 
осуђивано за кривично дело на безусловну 
казна затвора у трајању од шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Уз 
пријаву на оглас поднети: извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; 
уверење о општој здравственој способности 
(доставља само изабрани кандидат); овере-
ну копију сведочанства о завршеној основној 
школи. Потребни докази се предају у оригина-
лу или као оверене фотокопије. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на оглас слати на горенаведену адре-
су, са назнаком: „Пријава на оглас“.

оПштинсКа уПрава 
оПштинЕ БоГатиЋ
15350 Богатић, Мике Витомировића 1

Портир

УСЛОВИ: квалификовани радник, односно III 
степен стручне спреме. Пријаву на оглас може 
поднети лице које поред наведених услова 
испуњава и опште услове утврђене чланом 6 
Закона о радним односима у државним орга-
нима: да је држављанин Републике Србије; 
да је пунолетно; да има општу здравствену 
способност; да није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казна затвора у трајању 
од шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Право пријаве на оглас 
имају и лица из чл. 4 Закона о професионал-
ној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом која испуњавају услове из 
чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима, изузев у погледу опште здравстве-
не способности. Уз пријаву на оглас поднети: 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; уверење о општој здраственој 
способности, односно доказ о умањеној здрав-
ственој способности у складу са чл. 4 Закона о 
професионалној рехабилитацији и запошља-
вању особа са инвалидитетом (доставља само 
изабрани кандидат); оверену копију дипломе. 
Потребни докази се предају у оригиналу или 
као оверене фотокопије. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Прија-
ве на оглас слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на оглас“.

 Трговина и услуге

PP „DIALOG“
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 50
е-mail: konkurs2011@dialog.rs

Комерцијалиста-продаја ит 
опреме
2 извршиоца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, 
пробни рад 1 месец; пожељно радно искуство 
и возачка дозвола „Б“ категорије; обавез-
на основна информатичка обука; енглески 
језик-средњи ниво. Оглас је отворен до попу-
не радних места. Пријаве слати на е-mail: 
konkurs2011@dialog.rs.
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„INCOM TRADING“ Dоо
11030 Београд, Ратка Митровића 45
тел. 011/2511-404

Комерцијалиста
за рад у Београду (градске општине)
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељ-
но је да кандидат има пребивалиште у Бео-
граду; старост између 25 и 40 година; нај-
мање 2 године радног искуства у снабдевању 
малопродајних објеката у Београду; пожељно 
поседовање возачке дозволе „Б“ категорије; 
сопствени ауто и кућни рачунар; одличне 
комуникационе и презентационе вештине; 
развијене организационе и преговарачке спо-
собности; предност имају кандидати са већ 
постојећом базом клијената и добрим послов-
ним односима и манирима.

Опис посла: свакодневни обилазак тере-
на (продавнице прехране, пекаре, месаре, 
апотеке), ради проналажења нових купаца 
(минимум 2 купца дневно); одржавање и сва-
кодневно ширење постојеће продајне мреже 
на ужој територији Београда; свакодневно 
извештавање менаџменту.

Нудимо вам: рад у успешном тиму, стимула-
тивно награђивање (проценат од наплаћених 
реализација 5% бруто), могућност напредо-
вања.

Детаљан CV са сликом послати на е-mail: 
оffice@incom.cо.rs, са назнаком: „За конкурс-
комерцијалисти“.

„ЕL ROI“ 
ЕвроПсКи ЦЕнтар за 
оБразовањЕ
Пирот, Бериловачки пут 143
тел. 063/1111-743
e-mail: elroiserbia@gmail.com

Менаџер продаје на терену
100 извршилаца

УСЛОВИ: минимум средња школа; организацијс-
ке и комуникативне способности; радно искуство 
није битно.

Опис посла: презентација и продаја електрон-
ске књиге Talking Book.
Место рада: према месту живљења.
Врста запослења: привремени и повремени 
послови (уз могућност касније промене врсте 
радног ангажовања).

ОСТАЛО: радно време: 4-8 сати дневно; 
теренски рад; рад ван просторија послодавца. 
Конкурс је отворен до попуне радних места. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве 
на горенаведени број телефона или пријаве 
доставе мејлом (пријава се налази на сајту: 
www.elroi.info) или поштом. Лице за контакт: 
Ивана Игић.

МЕсарсКо-КоБасиЧарсКа 
занатсКа радња „МиЦа К“
25211 Светозар Милетић, Владимира Назора 2
тел. 064/4944-617

Месар у производњи меса и 
производа од меса
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, месар; 
најмање 5 година радног искуства; месарски 
послови у производњи и преради меса; возач-
ка дозвола „Б“ категоријe; обезбеђена исхра-
на. Рок за пријаву je до 30.03.2012. године.

аиК „БаЧКа тоПола“ ад
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 61
тел. 024/712-300

возач теретног возила
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: положен возачки испит „Ц“ и „Е“ 
категорије, поседовање важеће возачке доз-
воле за управљање моторним и прикључним 
возилом бруто носивости 40 тона, уверење о 
обучености за рад са транспортним уређаји-
ма и дизаличарским механизмима, доказ о 
извршеном лекарском прегледу као доказ о 
испуњености здравствених услова за рад на 
радном месту возача теретног возила, радно 
искуство од најмање три године на траженим 
пословима. Пожељно је да кандидат има пре-
бивалиште у Бачкој Тополи. Оглас је отворен 
седам дана од дана објављивања. Молбе са 
доказима о испуњавању услова из огласа сла-
ти на горенаведену адресу. По протеку рока 
за пријаву на оглас извршиће се тестирање 
пријављених кандидата. О времену и месту 
вршења тестирања кандидати ће накнадно 
бити обавештени.

„остроГ“ доо
11000 Београд, Макишка 12 б
тел. 011/2571-687

возач „Ц“ и „Е“ категорије
на одређено време

УСЛОВИ: Потребан возач „Ц“ и „Е“ категорије 
са радним искуством, за превоз камиона са 
истоварном руком (краном) и приколицом. 
Контакт особа: Небојша Грујић, тел. 069/8878-
729.

Dоо „ERA-TEX“
21201 Руменка, Ослобођења 95
тел. 021/6216-876
e-mail: era_tex@yahoo.com

шивач заштитне одеће
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV, III или ПК радник са степеном 
стручне спреме у наведеном занимању; 3 
месеца радног искуства.

сзтр „ЕлЕКтроКојот“
21000 Нови Сад, Богдана Шупута 55
тел. 021/6500-999
e-mail: еlektrokojot@gmail.com

Електроинсталатер
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 
електротехничар енергетике или електро-
инсталатер; знање енглеског језика-почет-
ни ниво; радно искуство 6 месеци; положен 
возачки испит „Б“ категорије. Пријаве слати 
мејлом.

„ПЕро МариЋ“ сзтКр
32000 Чачак, Славка Крупежа 20
тел. 032/356-150, 356-151

возач погребног аутомобила

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему и 
занимање, возачка дозвола „Б“ категорије; 
годину дана радног искуства као возач; 
пожељно познавање рада на рачунару и 
знање енглеског језика, али није неопходно; 
кандидат се прима на неодређено време уз 
пробни рад од месец дана. Кандидати могу да 
се јављају на горенаведене бројеве телефона, 
Дејану Марићу или да пријаве шаљу на e-mail: 
peromaric@eunet.rs. Рок за пријављивање је 
до попуне радног места.

КаФЕ Бар „ЕниГМа“
32000 Чачак, Цара Лазара 7
тел. 064/6278-223

Конобар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
без обзира на занимање. У обзир долазе кан-
дидати мушког пола, до 35 година старости; 
кандидат се прима на неодређено време, уз 
пробни рад од седам дана; пожељно позна-
вање основних програма рада на рачунару, 
али није неопходно. Заинтересовани канди-
дати могу да се јаве на горенаведени број 
телефона, Ненаду Поповићу, да дођу лич-
но у кафе „Енигма“, у времену од 17,30 до 
19,00 часова или да пријаве шаљу на e-mail: 
enigmacacafecacak@gmail.com. Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана објављивања 
огласа.
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 Грађевинарство   
     и индустрија

доо „зидар“
11000 Београд, Светогорска 5
е-mail: zidarbg@bvcom.net

дипломирани машински 
инжењер
са лиценцом одговорног извођача 
радова 430, на одређено време од 3 
месеца

Електроинжењер
са лиценцом 450-одговорни извођач 
радова, на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању; 3 године радног искуства; 
основна информатичка обука.

доо „ГЕоинжЕњЕринГ“
18000 Ниш, Светосавска 17/9
тел. 018/514-230

дипломирани инжењер 
геологије
смер геотехника

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, 
дипломирани инжењер геологије-мастер; 
пробни рад 3 месеца.

доо „сложна БраЋа 
зоран и нЕлЕ“
31330 Нова Варош, Дрмановићи
тел. 033/64-085
e-mail: sloznabracazoraninele@gmail.com

Финишер

УСЛОВИ: III степен, једна година радног иску-
ства; радни однос се заснива по договору - 
могућност сталног запослења; радно место је 
у Дрмановићима.

Грејдериста

УСЛОВИ: III степен, једна година радног иску-
ства; радни однос се заснива по договору - 
могућност сталног запослења; радно место је 
у Дрмановићима.

дипломирани инжењер 
грађевине
са лиценцом

УСЛОВИ: VII/1 степен, једна година радног 
искуства; радни однос се заснива по догово-
ру-могућност сталног запослења; радно место 
је у Дрмановићима.

„нЕиМар-1985“ доо
34000 Крагујевац, Индустријска бб
тел. 034/335-777
e-mail: bisevac.b@neimarkg.rs

руковалац грађевинским 
машинама
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у 
наведеном занимању; поседовање возачке 
дозволе „Б“ категорије, са радним искуством 
на истим пословима. Заинтересовани канди-
дати треба да пошаљу своје пријаве на горе-
наведену адресу, најкасније до 31.03.2012. 
године.

„TAGOR ЕLECTRONIC“ DOO
18000 Ниш, Булевар св. цара Константина 80-86

Привредном друштву за производњу, 
трговину и услуге у области електрон-
ских компоненти, инструмената, алата и 
опреме за аутоматику, потребни су:

Менаџер квалитета

Опис послова: организује и развија службу 
квалитета и уводи систем менаџмента квали-
тетом у складу са ISO 9001, ISO TS 16949 и 
др. референтним стандардима; дефинише и 
реализује политику и циљеве квалитета као 
саставни део пословне политике; заступа 
интересе организације и учествује у реша-
вању спорних ситуација у области квалитета; 
креира и спроводи све потребне активности 
за обезбеђење нивоа квалитета производа у 
складу са захтевима референтних стандар-
да квалитета, применљивим IPC нормама 
и захтевима купца; спроводи све потребне 
активности примене технологије израде и 
контроле производа (методе и поступци), у 
циљу обезбеђења неопходног нивоа квали-
тета производа; обавља анализе способности 
поцеса, резултата нултих и пробних серија, 
као и резултата испитивања поузданости 
производа; планира и организује извођење и 
анализира резултате спроведених програма 
образовања особља, из области квалитета и 
обука за обављање радних операција; плани-
ра и организује интерне провере квалитета и 
оцењивање испоручилаца, анализира резул-
тате и дефинише неопходне мере; планира 
и организује извођење активности сталног 
побољшавања квалитета производа/услуга; 
организује спровођење корективних мера 
за елиминисање неусаглашености откриве-
них интерним проверама, аудитима, као и на 
основу уочених неповољних трендова у обла-
сти квалитета; организује извођење активнос-
ти из домена решавања рекламација (пријем, 
анализа, дефинисање и увођење корективних 
мера, издавање 8D Reporta, праћење резулта-
та и комуникација са купцима).

УСЛОВИ: VII/1 степен, висока стручна спрема 
- дипл. инг. ел./маш; потребно радно искуство 
3 године; познавање рада на рачунару; 
енглески/немачки језик и референце; возачка 
дозвола „Б“ категорије; непушач.

Електроинжењер 
аутоматике-приправник, 
за електричне инсталације 
слабе струје

Опис посла: програмирање PLC, програми-
рање АC и DC моторних погона, програми-
рање SCADA, интеграција и тестирање опре-
ме, испитивање и пуштање у рад опреме, 
израда техничке документације.

УСЛОВИ: VII/1 степен, електро струке (смер 
аутоматика); знање енглеског језика; позна-
вање рада на рачунару; возачка дозвола; 
непушач; место боравка: Ниш.

Нудимо: одличне радне услове, могућност 
напредовања, стручно усавршавање.

Електротехничар за 
електричне инсталације 
слабе струје

Опис посла: постављање кабловских инстала-
ција, израда разводних ормана, цртање гра-
фичких делова пројеката инсталација слабе 
струје, набавка материјала, комерцијалне и 
маркетиншке активности везане за електрику.

УСЛОВИ: III, IV или VI степен, електро стру-
ке; знање енглеског језика; познавање рада 
на рачунару: МS Оffice (пожељно знање неке 
од CAD апликација…); искуство у постављању 
кабловских инсталација; искуство у комер-
цијалним активностима биће предност; возач-
ка дозвола; непушач; самосталност у послу; 
место боравка: Ниш.

Нудимо: одличне радне услове, могућност 
напредовања, стручно усавршавање.

одговорни пројектант 
аутоматике и слабе струје 
за послове у сектору 
аутоматика (аутоматизација 
зграда и индустријска 
аутоматика)

Опис посла: пројектовање, програмирање 
PLC, програмирање АC и DC моторних пого-
на, програмирање SCADA, интеграција и 
тестирање опреме, пројектантски надзор на 
терену, испитивање и пуштање у рад опреме, 
израда техничке документације, управљање 
пројектима.

УСЛОВИ: VI или VII степен, електро струке 
(смер аутоматика); минимум 3 године радног 
искуства (у струци на пословима аутоматике); 
одлично знање енглеског језика; познавање 
рада на рачунару: МS Оffice (пожељно аCAD, 
еPlan, RUPLAN…), LD (FBD, CFC, SFC, ST, IL); 
пожељно познавање комуникационих прото-
кола: Modbus, TCP/IP, BACnet, KNH, ProfiBus; 
лиценца за пројектовање; самосталност у 
послу; возачка дозвола; непушач; место 
боравка: Ниш.

Нудимо: одличне радне услове, могућност 
напредовања, стручно усавршавање.
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Менаџер производње

Опис послова: припрема месечне и оператив-
не планове производње, прати и одговоран је 
за њихову реализацију и одржавање конти-
нуитета производње, од улаза материјала до 
предаје финалних производа; прима технич-
ку и технолошку документацију производа и 
обезбеђује доследну примену исте; одобрава 
почетак реализације радних налога, након 
провере испуњености неопходних услова; 
координира рад свих процеса производње и 
даје стручна и организациона упутства посло-
вођама; организовању обуке нових радника, 
као и обуке радника за производњу нових 
производа, изводи активности отклањања 
уских грла у производњи; учествује у изради 
и реализацији оперативног плана одржавања 
производне опреме, инструмената и њихову 
правилну примену, као и спровођење мера 
БЗНР, ППЗ и др; одобрава и одговоран је за 
коришћење материјала, према прописаним 
техничко-технолошким нормативима у проце-
су производње, за утрошени материјал изнад 
норматива подноси извештај.

УСЛОВИ: VII/1, VI степен, ВСС/ВШС електро/
машинска струка; потребно радно искуство 
3 године; познавање рада на рачунару; 
енглески/немачки језик и референце; возачка 
дозвола „Б“ категорије; непушач.

одговорни руководилац 
градилишта

Опис посла: припрема техничке документа-
ције и надгледање израде идејног и главног 
пројекта; комуникација са инвеститором и 
органима надзора; планирање активности и 
рокова реализације на градилишту; реализа-
ција планираних активности на градилишту; 
снимање објеката, учествовање у изради 
предмера и предрачуна и остале тендерске 
документације; формирање тима извршила-
ца и организовање њиховог рада; иницирање 
набавке потребног материјала по фазама реа-
лизације пројекта; извештавање о реализа-
цији пројекта, по фазама.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађе-
вински факултет; радно искуство на истим 
или сличним пословима минимум 5 година; 
знање рада на рачунару (МS Wоrd, Еxcel, 
AutoCAD); познавање енглеског језика; енер-
гичност; организационе способности; способ-
ност за тимски рад; способност за самостал-
но решавање проблема; комуникативност; 
возачка дозвола „Б“ категорије; непушач.

Координатор људских ресурса, 
правних и општих послова

Опис послова: селекцијске и регрутацијске 
активности: објава слободних радних места, 
филтрирање пријава кандидата, претражи-
вање базе кандидата, кореспонденција са 
кандидатима, састављање профила канди-
дата, учествује у процесу селекције канди-
дата, истраживање тржишта рада и остали 
административни послови; врши пријаве и 
одјаве радника и води све потребне евиден-
ције из области кадровских послова; издаје 
радницима уговоре о раду и описе послова; 
припрема план за оријентацију новозапосле-
них и прати његово спровођење; врши ана-
лизу потреба запослених за обуком, затим на 
основу идентификованих потреба за обуком 
ради на дизајнирању тренинг плана, развија и 
реализује поједине модуле из тренинг плана, 
организује обуке запослених и прати ефекте 
спроведених обука; одржавање и унапређење 
правног оквира за пословање друштва; изра-
да нормативних аката за друштво.

УСЛОВИ: VII/1 степен, ВСС правног смера; 
потребно 3 године радног искуства у струци; 
потребно искуство у вођењу тима и раду са 
HR информатичким саставима; познавање 
основе принципа процеса управљања људ-
ским ресурсима; одлично познавање рада на 
рачунару; одлично знање енглеског језика; 
возачка дозвола „Б“ категорије; непушач.

инжењер техничке подршке
(FAE-FIELD АPPLICATION ЕNGINEER)

Опис посла: активно учешће и помоћ купци-
ма у процесу развоја нових пројеката; стална 
комуникација са купцима, техничка подршка 
кроз све фазе пројекта; развој системских 
решења у сарадњи са купцима, добављачи-
ма и колегама; добро познавање добавља-
ча и произвођача електронских компоненти; 
континуирана обука из области електронике 
и активна примена стеченог знања; припрема 
техничких презентација, семинара, циркулар-
них вести...; писање и анализа периодичних 
извештаја; пружање техничке подршке секто-
ру продаје и набавке.

УСЛОВИ: VII степен, електротехничке струке; 
пожељно практично искуство у области елек-
тронике; одлично знање енглеског језика; 
вештина комуникације и преговарања; само-
иницијативност и аналитичност; способност 
тимског рада; возачка дозвола „Б“ категорије; 
познавање рада на рачунару; непушач.

Магационер

Опис послова: врши складиштење репромате-
ријала, амбалаже, резервних делова и гото-

вих производа; води магацинску евиденцију 
за пријем и издавање материјала, амбалаже, 
резервних делова и готових производа; врши 
обраду и комплетирање магацинске докумен-
тације; ради и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: IV степен, електротехничка школа; 
пожељно знање енглеског језика; познавање 
рада на рачунару; возачка дозвола „Б“ кате-
горије; непушач.

ОСТАЛО: Предвиђен је пробни рад од 3 месе-
ца, а затим заснивање радног односа. Биће 
контактирани само кандидати који уђу у 
ужи избор. Пријаве са биографијом слати на 
е-mail: posao@tagor.rs или на горенаведену 
адресу.

ад „житоМлин“
11000 Београд, Дунавски кеј 46
тел. 011/2071-811
е-mail: gordanaboskov@hotmail.com

радник на одржавању 
млинских и силоских машина 
и уређаја
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме, 
електромеханичарски техничар производње 
машина и опреме.

Бравар
на одређено време до 12 месеци

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

ОСТАЛО: Радно искуство 5 година, возачка 
дозвола „Б“ категорије.

„аутотрансПорт“ доо
12208 Костолац, Николе Тесле 19
тел. 012/241-840

Менаџер нискоградње

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађе-
вински факултет; радно искуство у струци 
минимум 5 година; познавање рада на рачу-
нару; поседовање возачке дозволе „Б“ кате-
горије; познавање енглеског језика. Пријаве и 
CV могу се послати најкасније до 16.03.2012. 
године, на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“ или на е-mail: оffice@
autotransport.cо.rs.
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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 Eisenach
Место рада: Eisenach, Thüringen, SR Nemačka

специјалиста кардиологије - 
интервентни кардиолог
на неодређено време, пробни рад 6 
месеци
2 извршиоца

Опис посла: послови лекара специјалисте 
интервентног кардиолога.

УСЛОВИ: специјалиста кардиологије; знање 
немачког језика-средњи ниво (минимум Б1 
ниво, пожељан Б2); стручни испит; лицен-
ца-пожељна; радно искуство: неопходно је 
да лекар зна самостално да врши катетери-
зацију, уградњу стентова, Ехо и осталу карди-
олошку дијагностику.

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај и исхрана; 
основна плата 3.900 € бруто, а повећава се 
у зависности од искуства и вештине лекара 
(након договора са послодавцем); дужина 
радног времена-8 часова дневно; рад у сме-
нама; ноћни рад; могу конкурисати и лекари 
који су у пензији.

Потребна документација: радна биографија/
CV на немачком језику (са фотографијом, кон-
такт подацима и подацима о траженим искуст-
вима и знањима, пожељно је имати сертифи-
кат/уверење о положеном курсу немачког 
језика); пропратно писмо на немачком језику; 
фотокопија дипломе медицинског факултета 
преведена на немачки језик; фотокопија уве-
рења о положеном специјалистичком испиту 
преведена на немачки језик.

Начин конкурисања: Документацију достави-
ти поштом, на адресу: Национална служба 
за запошљавање, Одељење за посредовање 
у запошљавању, Дечанска 8/V, 11000 Бео-
град, са назнаком: „За конкурс: кардиолог-СР 
Немачка“. Некомплетне пријаве неће бити 
разматране. Конкурс је отворен до 30.04.2012. 
године.

ПрЕдузЕЋЕ за 
ПосрЕдовањЕ При 
заПошЉавању 
„IRS“ DOO, Београд

Oглашава слободна радна места за посло-
давца, приватну клинику

ЕL ЈОUN MEDICAL CENTER
Salmiyа, Kuwаit
(www.eljoun.com)

специјалиста дерматологије

УСЛОВИ: медицински факултет, специја-
лизација из дерматологије; одлично знање 
енглеског језика, добра организованост, 
прецизност, преданост послу, посвећеност, 
спремност на рад у мултинационалном окру-
жењу; минимум 5 година искуства на наведе-
ним пословима; пол женски, до 55 година ста-
рости. Послодавац нуди уговор на 2 године, са 
нето платом од 2.500$ - 3.000$.

специјалиста за ухо, грло и 
нос

УСЛОВИ: медицински факултет, специјали-
зација из наведене области; одлично знање 
енглеског језика, добра организованост, 
прецизност, преданост послу, посвећеност, 
спремност на рад у мултинационалном окру-
жењу; минимум 5 година искуства на наведе-
ним пословима; пол женски, до 50 година ста-
рости. Послодавац нуди уговор на 2 године, са 
нето платом од 2.500$ - 3.000$.

специјалиста педијатрије

УСЛОВИ: медицински факултет, специјали-
зација из наведене области; одлично знање 
енглеског језика, добра организованост, 
прецизност, преданост послу, посвећеност, 
спремност на рад у мултинационалном окру-
жењу; минимум 5 година искуства на наведе-
ним пословима; пол женски, до 50 година ста-
рости. Послодавац нуди уговор на 2 године, са 
нето платом од 2.500$ - 3.000$.

Физиотерапеут
4 извршиоца

УСЛОВИ: минимум виша медицинска шко-
ла, смер физиотерапеут; одлично знање 
енглеског језика, добра организованост, 
прецизност, преданост послу, посвећеност, 
спремност на рад у мултинационалном окру-
жењу; минимум 3 године искуства на наве-
деним пословима; без обзира на пол, до 40 
година старости. Послодавац нуди уговор на 
2 године, са нето платом од 1.100$ - 1.250$.

Медицинска сестра
3 извршиоца

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, 
медицинска школа, пожељно општи смер; 
одлично знање енглеског језика, добра орга-
низованост, прецизност, преданост послу, 
посвећеност, спремност на рад у мултинацио-
налном окружењу; минимум 3 година иску-
ства на наведеним пословима; пол женски, до 
40 година старости. Послодавац нуди уговор 
на 2 године, са нето платом од 700$ - 900$.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Место 
рада: Кувајт; радно време: 6 дана у недељи, 9 
часова дневно; пробни рад од 3 месеца; обез-
беђена радна виза и здравствено осигурање; 
обезбеђен смештај и транспорт до посла; 30 
дана плаћеног годишњег одмора сваке године 
са плаћеном повратном авио картом; најмање 
једнак третман по основу рада са држављани-
ма Кувајта за време рада и боравка у Кувајту. 
Конкурс је отворен до попуне радних места. 
Заинтересовани кандидати могу своје радне 
биографије на енглеском језику, са фотогра-
фијом, као и најупечатљивије пројекте у 
мањем формату, да доставе на мејл адресу: 
irs@sbb.rs. Контакт особа: Марија Драгосавац, 
број тел. +381608444807. Само кандидати 
који уђу у ужи избор биће контактирани.

КлиниЧКо БолниЧКи 
ЦЕнтар „звЕздара“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333

лекар специјалиста 
офталмолог за Клинику за 
очне болести

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
положен стручни испит из офталмологије са 
одличним успехом, као и средња оцена у току 
студија преко 08,00. Пријаве са биографијом 
и овереним фотокопијама доказа о испуња-
вању захтеваних услова подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови“, на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс ради пријема у радни 
однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

институт за ПроуЧавањЕ 
лЕКовитоГ БиЉа 
„др јосиФ ПанЧиЋ“
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 1
тел. 011/2030-820

стручни сарадник 
у лабораторији за 
микробиолошка испитивања
на одређено време годину дана због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
медицински, фармацеутски, биолошки или 
пољопривредни факултет; радно искуство 
најмање 1 година у струци; познавање једног 
светског језика; познавање рада на рачунару. 
Пријаве слати на наведену адресу Института, 
са назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву се под-
носе докази о испуњавању услова. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
ПредноСт

Обука за  
активнО  
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сПЕЦијална БолниЦа за 
рЕХаБилитаЦију 
„БуКовиЧКа Бања“
34300 Аранђеловац, Мишарска бб
тел. 034/724-186

специјалиста интерне 
медицине, на неодређено 
време, или лекар опште 
медицине, на одређено 
време до годину дана

УСЛОВИ: За лекара специјалисту интерне 
медицине: завршен медицински факултет; 
положен стручни испит; завршена специја-
лизација из интерне медицине и лиценца за 
рад или упис у лекарску комору, а за лекара 
опште медицине: завршен медицински факул-
тет; положен стручни испит и лиценца за рад 
или упис у лекарску комору.

специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације, 
на неодређено време, или 
лекар опште медицине на 
одређено време до годину 
дана

УСЛОВИ: За специјалисту физикалне меди-
цине и рехабилитације: завршен медицински 
факултет; положен стручни испит; завршена 
специјализација из физикалне медицине и 
рехабилитације и лиценца за рад или упис у 
лекарску комору, а за лекара опште медици-
не: завршен медицински факултет; положен 
стручни испит и лиценца за рад или упис у 
лекарску комору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати су 
дужни да приложе - за радно место лекар спе-
цијалиста: фотокопију дипломе о завршеном 
факултету; фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту; фотокопију уверења о завр-
шеној специјализацији; фотокопију лицен-
це издате од надлежне лекарске коморе или 
решења о упису у лекарску комору; извод из 
матичне књиге рођених и кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном; за радно 
место лекар опште медицине: фотокопију 
дипломе о завршеном факултету; фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту; фото-
копију лиценце издате од надлежне лекарске 
коморе или решења о упису у лекарску комо-
ру; извод из матичне књиге рођених и кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном.

Напомена: Пријаве на оглас, са назнаком: 
„Пријава на оглас“, слати на горенаведену 
адресу. Контакт телефон: 034/724-186. Рок за 
пријаву је 15 дана.

сПЕЦијална БолниЦа за 
ЦЕрЕБралну Парализу и 
развојну нЕуролоГију
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

виши радни терапеут
на одређено време ради замене 
привремено одсутног радника

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша 
медицинска школа, смер виши радни терапе-
ут; положен стручни испит; радно искуство 
12 месеци. Уз пријаву приложити: биогра-
фију; оверену фотокопију: дипломе о завр-
шеној школи, о положеном стручном испиту, 
извода из матичне књиге рођених, уверења о 
држављанству и потврду да се против лица не 
води судски поступак. Пријаве са потребном 
документацијом доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

вЕтЕринарсКа станиЦа 
„Кладово“
Кладово, Дунавска 46
тел. 060/7243-999, 019/808-171

дипломирани ветеринар
2 извршиоца

Опис посла: ординирајући теренски рад у ста-
ници и на пословима превентиве.

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине - 
VII/1 степен; возачка дозвола „Б“ категорије; 
радно искуство небитно; рад на терену; обез-
беђен је службени аутомобил; обезбеђен је 
смештај (породични стан); добијање лиценце 
и полагање стручног испита плаћа послода-
вац; радно време: 8 сати дневно; плата по 
уговору плус доходак по реализацији. Конкурс 
је отворен до попуне радног места. Заинтере-
совани кандидати треба да се на горенаведе-
не бројеве телефона обрате особи за контакт: 
Богосаву Поповићу.

здравствЕни ЦЕнтар
14000 Ваљево, Синђелићева
тел. 014/295-580

Медицинска сестра општег 
смера-приправник-волонтер
на одређено време од 6 месеци
30 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа општег смера.

Физиотерапеут-приправник-
волонтер
на одређено време од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа, физиотерапеут.

лабораторијски техничар-
приправник-волонтер
на одређено време од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа, лабораторијски техничар.

Педијатријска сестра-
приправник-волонтер
на одређено време од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа педијатријског смера.

Гинеколошко-акушерска 
сестра-приправник-волонтер
на одређено време од 6 месеци
5 извршилаца

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

доМ здравЉа КруПањ
Крупањ, Владе Зечевића 61
тел. 015/681-311 (11,00-13,00), 065/2285-662

дипломирани биохемичар

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

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут (смер био-
хемија) или доктор медицине-специјалиста 
биохемије; радно искуство је небитно. Плаћен 
превоз до 40 км удаљености од места рада; 
пробни рад 3 месеца; предност ће имати дип-
ломирани фармацеути у односу на докторе 
медицине. Конкурс је отворен до попуне рад-
ног места. Заинтересовани кандидати тре-
ба да се на горенаведене бројеве телефона 
обрате особи за контакт: Љубици Исаиловић 
Радић.

унивЕрзитЕтсКа 
дЕЧја КлиниКа
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра-техничар
на одређено време по основу замене
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска школа педијатријског или општег смера; 
положен стручни испит. Приликом пријаве на 
конкурс доставити следећа документа: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној школи; 
оверену фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију радне 
књижице. Пријаве слати у затвореној ковер-
ти, на наведену адресу Клинике, са назна-
ком: „Пријава на конкурс за пријем медицин-
ске сестре-техничара, на одређено време по 
основу замене“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту http://www.nsz.gov.rs/
ВАША ПРАВА АДРЕСА:
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вЕтЕринарсКа станиЦа 
„МладЕноваЦ“
11400 Младеновац, Краља Петра I 347
тел. 011/8232-977

ветеринарски техничар
на одређено време до повратка 
запосленог на рад

УСЛОВИ: ветеринарски техничар-IV степен 
стручности, обављен стаж у струци. Канди-
дати уз пријаву прилажу копије докумената 
о испуњености услова из конкурса: диплому 
о завршеној школи, доказ о обављеном ста-
жу и кратку биографију. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

КлиниЧКо-БолниЧКи 
ЦЕнтар „звЕздара“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333

доктор медицине
за клиничко одељење за геријатрију 
Клинике за интерне болести

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
са просечном оценом у току студија пре-
ко 08,00, положен стручни испит, уписане 
постдипломске специјалистичке академске 
студије из области интернистичких грана. 
Пријаве са биографијом и овереним фотоко-
пијама доказа о испуњењу захтеваних услова, 
подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на горенаве-
дену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Кандидати ће 
писаним путем бити обавештени о резултати-
ма конкурса.

доМ здравЉа свилајнаЦ
35210 Свилајнац, Краља Петра I  47

Фармацеутски техничар
на одређено време од 12 месеци, због 
повећаног обима посла, у Служби за 
фармацеутску делатност ДЗ Свилајнац, 
Одсек апотекарске јединице у Бобову

УСЛОВИ: средња фармацеутска школа - IV 
степен стручне спреме, положен стручни 
испит, лиценца за рад КМСЗТС, познавање 
рада на рачунару, радно искуство минимум 
једна година у струци. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Молбе достављати на горенаведену адре-
су, са назнаком: „Пријаве за заснивање радног 
односа фармацеутског техничара у Свилајн-
цу“. Непотпуне и неблаговремене молбе неће 
се разматрати. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву на оглас са кратком биографијом као 
доказ подносе оверене фотокопије: дипло-
ме о завршеној средњој фармацеутској шко-
ли, уверења о положеном стручном испиту, 
лиценце за рад КМСЗТС, радне књижице или 
потврде о радном стажу у струци.

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

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршена висока, виша или средња 
школа пољопривредне или економске стру-
ке (фотокопија дипломе); да кандидат није 
осуђиван за кривична дела против привред-
не и службене дужности (уверење надлежног 
судског органа да се не води истражни посту-
пак и да није подигнута правоснажна оптуж-
ница-не старије од 3 месеца); план и про-
грам рада; организаторске и комуникацијске 
вештине; познавање страног језика; возачка 
дозвола „Б“ категорије. Све додатне инфор-
мације могу се добити на број телефона: 
064/9108-721, контакт особа: Братислав Мар-
ковић. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Сви кандидати који поднесу благовремене и 
потпуне пријаве, о резултатима избора биће 
обавештени у року од 5 дана од дана доно-
шења одлуке Скупштине о избору директора.

здравствЕни ЦЕнтар 
„алЕКсинаЦ“
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

доктор медицине
за рад у Служби за кућно лечење и 
здравствену негу, на одређено време до 
12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор 
медицине са положеним стручним испитом. 
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
оверен препис/фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету (са просечном 
оценом студирања); оверен препис/фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
потврду Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење; доказ о рад-
ном искуству у струци након положеног струч-
ног испита на пословима пружања здравстве-
не заштите (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); биографију са адресом 
и контакт телефон. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

сПЕЦијална БолниЦа за 
ПсиХијатријсКЕ БолЕсти 
„Горња тоПониЦа“
18202 Горња Топоница

начелник одељења за 
правне послове
на одређено време ради замене 
запослене на породиљском боловању

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен правни факултет; познавање рада на 
рачунару. Кандидат уз пријаву-биографију 
треба да достави: оверену фотокопију дипло-
ме; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; фотокопију уверења о држављан-
ству. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

начелник службе за 
техничке послове
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен технички факултет. Кандидат уз прија-
ву-биографију треба да достави: оверену 
фотокопију дипломе; фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; фотокопију уверења 
о држављанству. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

сПЕЦијална БолниЦа 
„свЕти сава“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Медицински техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска школа, смер за опште техничаре; положен 
стручи испит за звање медицински техничар; 
шест месеци радног искуства у струци. Сваки 
кандидат је дужан да уз пријаву на оглас при-
ложи и следећу документацију: фотокопију 
дипломе о завршеној медицинској школи; 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за звање медицински техничар; кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном.

лабораторијски техничар

лабораторијски техничар
на одређено време до повратка радника 
са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, меди-
цинска школа, смер за лабораторијске техни-
чаре; положен стручи испит за звање лабо-
раторијски техничар; шест месеци радног 
искуства у струци. Сваки кандидат је дужан да 
уз пријаву на оглас приложи и следећу доку-
ментацију: фотокопију дипломе о завршеној 
медицинској школи; фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту за звање меди-
цински техничар; кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном.

Физички радник у вешерају

УСЛОВИ: основна школа. Сваки кандидат је 
дужан да уз пријаву на оглас приложи и сле-
дећу документацију: фотокопију дипломе о 
завршеној основној школи; кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном.

Молер-бравар
на одређено време до једне године због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 
техничке или машинске струке; шест месеци 
радног искуства у струци. Сваки кандидат је 
дужан да уз пријаву на оглас приложи и сле-
дећу документацију: фотокопију дипломе о 
завршеној школи техничке или машинске 
струке; кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном.

ОСТАЛО: Пријаве слати поштом, на горенаве-
дену адресу. Пријаве поднете мимо означног 
рока и без потребне документације неће се 
узимати у разматрање.

Медицина и пољопривреда
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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 пресу-

дом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије.

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

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

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

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 надлеж-
ној здравственој установи.

б Е о г ра д

ош „Коста ЂуКиЋ“
11400 Младеновац, Краља Петра I 339
тел. 011/8231-385

Библиотекар
са 50% радног времена (20 часова), 
за рад у издвојеном одељењу Велика 
Иванча Река

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чла-
ном 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и одговарајући профил 
занимања по Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да кандидат испуњава усло-
ве прописане у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Докази 
о испуњености услова уз пријаву: оверена 
копија дипломе о одговарајућем образовању; 
оверена копија уверења о држављанству. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без дока-
за о испуњавању свих услова конкурса, као 

и пријаве са неовереном документацијом у 
прилогу неће се разматрати. Пријаве слати на 
горенаведену адресу школе или донети лично 
у просторије школе, радним даном од 08,00 
до 10,00 часова.

унивЕрзитЕт у БЕоГраду 
ЕКоноМсКи ФаКултЕт
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

асистент за ужу научну 
област Економска политика 
и развој-национална 
економија

УСЛОВИ: статус студента докторских студија 
или стечен академски назив магистра нау-
ка из области за коју се бира и прихваћена 
тема докторске дисертације. Поред наве-
дених услова, кандидати треба да испуне и 
друге услове прописане одредбама Закона о 
високом образовању, Статута Универзитета 
у Београду, Статута Факултета, Правилни-
ка о ближим условима за избор сарадника и 
Критеријума за стицање звања наставника и 
сарадника на Економском факултету у Београ-
ду. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса достављају се на наве-
дену адресу Факултета, соба бр. 139, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ош „Ђуро струГар“
11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 148
тел. 011/2140-414

спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа, психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима, држа-
вљанство Републике Србије, да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела предвиђена чл. 120 тач. 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа, а 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности подноси се пре закључења уго-
вора о раду.

основна шКола 
„КнЕз сиМа МарКовиЋ“
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

спремачица
за издвојена одељења Глумчево Брдо и 
Манић
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе и уверење о држављанству РС. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања.

унивЕрзитЕт у БЕоГраду 
МашинсКи ФаКултЕт
11000 Београд, Краљице Марије 16

ванредни професор на 
одређено време од 5 година 
или редовни професор на 
неодређено време, са пуним 
радним временом, за ужу 
научну област техничка 
физика

УСЛОВИ: завршен електротехнички факул-
тет, VIII степен стручне спреме, доктор наука 
и други услови утврђени чланом 65 Закона о 
високом образовању и чланом 11.4. Статута 
Машинског факултета.

ванредни професор на 
одређено време од 5 година 
или редовни професор на 
неодређено време, са пуним 
радним временом, за ужу 
научну област Процесна 
техника

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

ванредни професор за ужу 
научну област Механика
на одређено време од 5 година

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

доцент или ванредни 
професор за ужу научну 
област Моторна возила
на одређено време од 5 година

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

доцент за ужу научну област 
Моторна возила
на одређено време од 5 година

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

асистент за ужу научну 
област Механика флуида
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/2 
степен стручне спреме и други услови утврђе-
ни чланом 72 Закона о високом образовању 
и чланом 11.5. Статута Машинског факултета.

Наука и образовање
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асистент за ужу научну 
област Механика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 
степен стручне спреме и други услови утврђе-
ни чланом 72 Закона о високом образовању 
и чланом 11.5. Статута Машинског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса достављају се 
на адресу: Машински факултет у Београду, 
Краљице Марије 16, соба бр. 121, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ош „свЕти сава“
11000 Београд, Авалска 8
тел. 011/2433-639

наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 
са трудничког и породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању, са радним искуством. Оба-
везно доставити: пријаву; диплому (оверена 
фотокопија); уверење о држављанству; уве-
рење о некажњавању. Неуредне, непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Сви кандидати ће добити одговоре у року од 
месец дана од дана објављивања конкурса.

ПрЕдшКолсКа установа 
„БошКо БуХа“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

васпитач-приправник
на одређено време до 24 месеца-лице 
које први пут заснива радни однос или 
лице које је радило краће од времена 
утврђеног за приправнички стаж
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на 
студијама првог степена или студијама другог 
степена или студијама у трајању од три годи-
не или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или више образовање 
васпитача, без обзира на радно искуство; да 
кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања.

спремачица
са пробним радом до 4 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа, без обзира на радно искуство, уве-
рење о здравственој способности; да канди-
дат испуњава услове утврђене у чл. 120 став 1 
тачка Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије.

Медицинска сестра васпитач-
приправник
на одређено време до 24 месеца-лице 
које први пут заснива радни однос или 
лице које је радило краће од времена 
утврђеног за приправнички стаж

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
медицинска школа, васпитачки смер, без 

обзира на радно искуство; да кандидат 
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања.

референт за радне односе
са пробним радом до 4 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
управна, правно-биротехничка школа или 
гимназија, без обзира на радно искуство; да 
кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми или уверења о стеченој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених (фотоко-
пија), уверење о држављанству (фотокопија), 
уверење да кандидат није осуђиван установа 
прибавља службеним путем. Непотпуне, неу-
редне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања, на адре-
су установе, поштом или лично, од 09,00 до 
15,00 часова.

ПоништЕњЕ оГласа 
ош „живоМир савКовиЋ“
11409 Ковачевац
тел/факс: 011/8213-207

Оглас објављен у публикацији „Посло-
ви“ 29.02.2012. године, за радно место: 
директор, као и исправка огласа обја-
вљена 07.03.2012. године, поништавају 
се у целости.

унивЕрзитЕт у БЕоГраду 
Православни 
БоГословсКи ФаКултЕт
11000 Београд, Мије Ковачевића 11 б

1. редовни или ванредни 
професор за ужу научну 
област Практично 
богословље, предмет: 
литургика

2. редовни или ванредни 
професор за ужу научну 
област Патристика, предмет: 
Патрологија 1

3. ванредни професор за ужу 
научну област Практично 
богословље, Катедра 
за литургику, предмет: 
теологија литургијског 
простора

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме.

4. асистент за ужу научну 
област систематска 
теологија, предмет: 
догматика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, сту-
дент докторских студија који је претходне 

нивое студија завршио са укупном просечном 
оценом најмање 08,00 и који показује сми-
сао за наставни рад или VII/2 степен, маги-
стар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

ОСТАЛО: Остали услови конкурса су пред-
виђени Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 97/08 и 44/10), Ста-
тутом Универзитета у Београду и Статутом 
Факултета и осталим општим актима Уни-
верзитета и Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. 
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
библиографија (списак научних и стручних 
радова), радови, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми (и/или доказ о уписаним док-
торским студијама за радно место под бр. 4), 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и благослов надлежног епис-
копа, подносе се на адресу: Универзитет у 
Београду, Православни богословски факул-
тет, Мије Ковачевића 11 б, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

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

шеф рачуноводства
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: II степен високих студија - VII степен 
стручне спреме, економски факултет, I сте-
пен високих студија - ВШС, виша економска 
школа или IV степен стручне спреме, средња 
економска школа, радно искуство 10 година у 
струци у буџетским установама, организацио-
на способност, вештине и познавање тимског 
рада, вештина професионалне комуникације, 
познавање рада на рачунару.

ликвидатор зараде радника
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
економска школа, познавање рада на рачуна-
ру (Wоrd, Еxcel).

радник на припреми пецива-
колача
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ пекар-
посластичар.

ОСТАЛО: Писане пријаве са доказом о струч-
ној спреми и уверењем о држављанству 
доставити искључиво поштом на наведену 
адресу, са назнаком радног места за које се 
кандидат пријављује. Фотокопије докумената 
морају бити оверене и не старије од 6 месе-
ци. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење 
и санитарну књижицу.

Наука и образовање
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ош „владиМир роловиЋ“
11090 Београд-Раковица
Омладинско шеталиште 10
тел. 011/2332-882

Професор хемије
са 60% радног времена

Професор математике
са 22% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат под условима про-
писаним чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву канди-
дат треба да приложи следећа документа: 
оверен препис дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима, уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ, држављанство 
Републике Србије - оверена фотокопија, уве-
рење да није под истрагом - оверена фотоко-
пија, извод из матичне књиге рођених - ове-
рена фотокопија. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду, а доказ да лице није осуђивано 
прибавља установа. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу школе.

основна шКола 
„иво лола риБар“
11308 Бегаљица, Живана Јовановића 1
тел. 011/8530-378, 8530-717

Професор физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 и чл. 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да имају одговарајуће образо-
вање, у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Кандидат је у обавези да дос-
тави: биографију, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом стручном образовању - VII/1 
степен стручне спреме, оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС, оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених. 
Уверење о неосуђиваности за кривична дела 
утврђена у чл. 120 ЗОСОВ прибавља школа, 
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Рок за доста-
вљање пријава је 15 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве слати на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ош „ФилиП ФилиПовиЋ“
11000 Београд, Булевар ослобођења 317
тел. 011/3098-280

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити иза-
брано лице које испуњава следеће услове: 
да поседује одговарајуће високо образовање 
из члана 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (високо образо-
вање стечено на студијама другог степена-
мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије) у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентичмо тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10. септембра 2005. године 
или високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године за наставника 
основне школе, за педагога или психолога; да 
поседује дозволу за рад (лиценцу) за настав-
ника, педагога или психолога; обуку и поло-
жен испит за директора; да испуњава услове 
наведене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву кандидат подно-
си: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу; потврду да има најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања са фотокопијом радне књижице; 
уверење од суда да против њега није покре-
нута истрага, нити је подигнута оптужница; 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (нови образац-оригинал или 
оверена фотокопија); лекарско уверење (не 
старије од 6месеци); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Извод из 
казнене евиденције прибавља школа. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

унивЕрзитЕт у БЕоГраду 
ФаКултЕт ПолитиЧКиХ 
науКа
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

доцент за ужу научну област 
Европске студије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и 
да кандидати испуњавају услове предвиђене 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 
97/08) и Статутом Факултета политичких нау-
ка за избор у звање доцента и Критеријумима 
за стицање звања наставника на Универзи-
тету. Уз пријаву доставити: биографију; ове-
рен препис дипломе; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; списак 
научних и стручних радова и радове.

ванредни, односно 
редовни професор за ужу 
научну област теорија и 
методологија социјалног 
рада

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и 
да кандидати испуњавају услове предвиђене 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење 
и 97/08) и Статутом Факултета политичких 
наука за избор у звање ванредног, односно 
редовног професора и Критеријумима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у 
Београду. Избор ванредног професора врши 
се на одређено време од 5 година, а избор 
редовног професора на неодређено време. Уз 
пријаву доставити: биографију; оверен пре-
пис дипломе; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; списак науч-
них и стручних радова и радове.

асистент за ужу научну 
област теорија и 
методологија социјалног 
рада
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти 
докторских студија или да су магистри нау-
ка са прихваћеном темом докторске дисер-
тације; да су претходне нивое студија завр-
шили са укупном просечном оценом најмање 
08,00; да имају смисао за наставни рад, као 
и да испуњавају услове предвиђене Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 
44/10), Статутом и Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа сарадника Универзитета у Београду. 
Приликом избора узима се у обзир већа про-
сечна оцена у току студирања, а посебно из 
уже научне области за коју се кандидат бира, 
време трајања студија, мотивисаност за рад 
у настави и познавање светских језика. Уз 
пријаву доставити: биографију; оверен пре-
пис дипломе стечене у земљи или решења о 
признавању стране високошколске исправе 
о одговарајућој стручној спреми; потврду о 
уписаним докторским студијама или одлука 
универзитета о прихваћеној теми докторске 
дисертације; уверење о положеним испитима 
са претходних нивоа студија; доказ о позна-
вању светских језика; списак радова и радо-
ве; извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству.

наставник вештина за 
наставни предмет агенцијско 
новинарство, за ужу научну 
област Медијске студије и 
новинарство
са 20% радног времена, на одређено 
време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, нови-
нарство и комуникологија, објављени стручни 
радови у одговарајућој области, дугогодишњи 
рад у области агенцијског новинарства, спо-
собност за наставни рад, као и да кандида-
ти испуњавају услове предвиђене Законом 
о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 
97/08) и Статутом Факултета политичких нау-
ка. Уз пријаву доставити: биографију; овере-
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ну фотокопију дипломе или копију дипломе и 
оригинал на увид; стручне радове; радну био-
графију и оцену способности за наставни рад, 
у складу са Статутом Факултета политичких 
наука; извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству.

наставник вештина за 
наставне предмете тв 
новинарство и истраживачко 
новинарство: тв, за ужу 
научну област Медијске 
студије и новинарство
са 50% радног времена, на одређено 
време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, нови-
нарство и комуникологија, објављени стручни 
радови у одговарајућој области, дугогодишњи 
рад у области телевизијског новинарства и 
истраживачког новинарства на телевизији, 
способност за наставни рад, као и да канди-
дати испуњавају услове предвиђене Законом 
о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 
97/08) и Статутом Факултета политичких нау-
ка. Уз пријаву доставити: биографију; овере-
ну фотокопију дипломе или копију дипломе и 
оригинал на увид; стручне радове; радну био-
графију и оцену способности за наставни рад 
у складу са Статутом Факултета политичких 
наука; извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс, са доказима о 
испуњености услова, доставити у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремено достављене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ош „војвода стЕПа“
11000 Београд, Војводе Степе 520
тел. 011/3945-259

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити иза-
брано лице које испуњава следеће услове: 
поседује одговарајуће високо образовање 
из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена-мастер 
академске студије, специјалистичке академс-
ке студије или специјалистичке струковне 
студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентичмо тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године или висо-
ко образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године за наставника основне школе, 
за педагога или психолога; поседује дозволу 
за рад (лиценцу) за наставника, педагога или 
психолога, обуку и положен испит за директо-
ра; испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву кандитат 
подноси: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу; потврду да има најмање 5 годи-

на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања са фотокопијом радне књижице; 
уверење суда да против њега није покренута 
истрага, нити је подигнута оптужница; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(нови образац-оригинал или оверена фотоко-
пија); лекарско уверење (не старије од 6месе-
ци); биографију са кратким прегледом кретања 
у служби са предлогом програма рада дирек-
тора школе. Извод из казнене евиденције при-
бавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

основна шКола 
„зМај јова јовановиЋ“
11000 Београд, Мештровићева 19
тел. 011/2463-227

наставник математике

УСЛОВИ: професор математике-VII степен 
стручне спреме и остала занимања прописана 
законом за наведено радно место. Уз пријаву 
кандидат треба да достави: диплому о струч-
ној спреми или оверену копију; уверење о 
држављанству РС. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ош „дринКа ПавловиЋ“
11000 Београд, Косовска 19
тел. 011/3238-688

Професор разредне наставе-
приправник

УСЛОВИ: према члану 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Посеб-
ни услови: високо образовање у наведеном 
занимању, сходно Закону о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилнику 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, 
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009-I, 
4/2009-II и 9/2009). Сви кандидати су оба-
везни да уз пријаву на конкурс приложе сле-
дећа документа, у оригиналу или у овереном 
препису: доказ о стручној спреми и уверење 
о држављанству. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве сла-
ти поштом или доставити лично на наведену 
адресу школе.

ХЕМијсКо-ПрЕХраМБЕна 
тЕХнолошКа шКола
11000 Београд, Љешка 82
тел. 011/3555-054

Помоћни наставник 
образовног профила 
хемијско-технолошки 
техничар

наставник технолошке групе 
предмета, подручје рада 
Пољопривреда, производња 
и прерада хране
са 90% радног времена

наставник математике
са 83,33% радног времена

наставник српског језика и 
књижевности
са 16,67% радног времена

наставник технолошке групе 
предмета, подручје рада 
Пољопривреда, производња 
и прехрана хране

наставник технолошке 
групе предмета, подручје 
рада Хемија, неметали и 
графичарство
са 90% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог 
распоређеног на послове руководиоца 
подручја рада Хемија, неметали и 
графичарство, најдуже до 31.08.2012. 
године

наставник технолошке 
групе предмета, подручје 
рада Хемија, неметали и 
графичарство
са 80% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог 
распоређеног на послове помоћника 
директора, најдуже до 31.08.2012. 
године

наставник технолошке групе 
предмета, подручје рада 
Пољопривреда, производња 
и прерада хране
на одређено време ради замене 
запосленог распоређеног на 
послове руководиоца подручја рада 
Пољопривреда, производња и прерада 
хране, најдуже до 31.08.2012. године

наставник технолошке групе 
предмета, подручје рада 
Пољопривреда, производња 
и прерада хране
са 80% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог 
распоређеног на послове руководиоца 
лабораторије, најдуже до 31.08.2012. 
године

наставник технолошке групе 
предмета, подручје рада 
Пољопривреда, производња 
и прерада хране

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

Наука и образовање
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са 80% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог 
распоређеног на послове руководиоца 
практичне наставе, најдуже до 
31.08.2012. године

наставник енглеског језика
са 88,89% радног времена, на 
одређено време до повратка радника 
са неплаћеног одсуства, до 31.08.2012. 
године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кан-
дидати који поред општих услова прописаних 
Законом о раду испуњавају и посебне услове 
утврђене чланом 8 и чланом 120 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник-Просветни 
гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 1/04, 7/08). Кан-
дидати су дужни да уз пријаву (са основним 
подацима о себи) на конкурс доставе: био-
графске податке са кретањем у служби (осим 
лица која први пут заснивају радни однос), 
оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми (не старије од 6 месеци од дана под-
ношења пријаве), оригинал судско уверење 
о некажњавању (не старије од 6 месеци од 
подношења пријаве), оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених 
(издато после 01.03.2010. године), оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци од 
дана подношења пријаве), оверену копију 
радне књижице, оверену копију личне карте, 
оверену копију уверења о положеном струч-
ном испиту - лиценци уколико је поседује. У 
поступку одлучивања о извору наставника, 
директор школе врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну проверу психофи-
зичких способности у року од осам дана од 
дана истека рока за подношење пријаве. Пре-
тходну проверу психофизичких способности 
кандидата који испуне услове конкурса извр-
шиће Националана служба за запошљавање 
у Београду, применом стандардизованих 
поступака, према терминима које она одре-
ди. Лекарско уверење да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставиће изабрани кан-
дидати, а пре закључења уговора о раду. Уве-
рење из казнене евиденције МУП-а Србије 
школа ће прибавити по службеној дужности, 
по заснивању радног односа. Пријаве на кон-
курс, са потребном документацијом о испуње-
ности услова, доставити лично или поштом, 
на адресу школе. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ХЕМијсКо-ПрЕХраМБЕна 
тЕХнолошКа шКола
11000 Београд, Љешка 82
тел. 011/3555-054

административно-
финансијски радник

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кан-
дидати који поред општих услова прописаних 
Законом о раду испуњавају и посебне услове 
у погледу степена и врсте стручне спреме - 
IV степен стручне спреме, економског смера 
или гимназија, као и услове прописане у чл. 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидати су дужни да уз прија-
ву (са основним подацима о себи) на конкурс 
доставе: биографске податке са кретањем у 
служби (осим лица која први пут заснивају 
радни однос), оверену копију дипломе о сте-
ченој стручној спреми (не старије од 6 месеци 
од дана подношења пријаве), оригинал суд-
ско уверење о некажњавању (не старије од 
6 месеци од дана подношења пријаве), ори-
гинал или оверену копију извода из матич-
не књиге рођених (издато после 01.03.2010. 
године), оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци од дана подношења прија-
ве), оверену копију радне књижице, оверену 
копију личне карте. У поступку одлучивања о 
избору наставника директор школе врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности, у року 
од осам дана од дана истека рока за подноше-
ње пријаве. Претходну проверу психофизич-
ких способности кандидата који испуне усло-
ве конкурса извршиће Национална служба за 
запошљавање у Београду, применом стандар-
дизованих поступака, према терминима које 
она одреди. Лекарско уверење да поседује 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставиће иза-
брани кандидати, пре закључења уговора о 
раду. Уверење из казнене евиденције МУП-а 
Србије школа ће прибавити по службеној дуж-
ности, по заснивању радног односа. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом о 
испуњености услова доставити лично или 
поштом, на адресу школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

ГраЂЕвинсКа тЕХниЧКа 
шКола
11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2404-827, 2411-472, 2404-126

наставник математике
са 54% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да има одгова-
рајуће образовање-VII степен стручне спре-
ме у наведеном занимању, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело из члана 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања и да има држављанство РС. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену копију 
дипломе и оверену копију/оригинал уверења 
о држављанству РС и уверење да против кан-
дидата није покренута истрага, нити је поди-
гнута оптужница. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности доставља се 

пре закључења уговора о раду. У поступку 
одлучивања о избору, проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве слати 
на горенаведену адресу; број телефона за све 
информације: 011/2411-472.

висоКа здравствЕна 
шКола струКовниХ 
студија у БЕоГраду
11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач - област 
радиологија
са 50% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум или 
специјализација из радиологије, искуство у 
настави 3 године.

Предавач - област заштита 
животне средине
са 50% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум или спе-
цијализација из области заштите на раду, 
искуство у настави 3 године.

наставник практичне 
наставе - област заштита 
животне средине
са непуним радним временом, на 
одређено време до 1/3 радног времена-
допунски рад

УСЛОВИ: VII/1 степен, факултет заштите на 
раду, дефектолошки факултет или факултет 
здравствених наука са претходно завршеном 
вишом медицинском школом, одсек виших 
санитарних техничара, искуство у струци 3 
године.

наставник практичне 
наставе - област Физикална 
медицина и рехабилитација
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен, дефектолошки или 
социолошки факултет са претходно заврше-
ном вишом медицинском школом, одсек тера-
пеута, смер физиотерапеута или виших рад-
них терапеута, искуство у струци 3 године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђе-
ни су Законом о високом образовању, Стату-
том Школе и Правилником о систематизацији 
радних места. Пријаве на конкурс са био-
графијом, овереним дипломама, уверењем 
о држављанству и другим прилозима којима 
кандидат доказује да испуњава услове кон-
курса, подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања. Кандидати који конкуришу за 
рад до 1/3 пуног радног времена на одређено 
време-допунски рад, потребно је да приложе 
и сагласност своје матичне радне организа-
ције у којој се налазе у сталном радном одно-
су. Пријаве се подносе на горенаведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.
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Обука за активно
тражење посла
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предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 
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Наука и образовање
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ош „јЕФиМија“
11500 Обреновац, Краља Милутина 3
тел. 011/8754-450

наставник српског језика

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати усло-
ве предвиђене Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Општи услови: 
одговарајуће образовање према чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије (не старије 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - уверење прибавља школа 
службеним путем; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима-уверење изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверену фотокопију дипло-
ме (уверења) о стеченом образовању; уверење 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; краћу рад-
ну биографију. Правноваљаним доказом о 
испуњењу услова конкурса сматра се подноше-
ње оригинала или оверене фотокопије испра-
ве, уверења или другог документа. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

б о р

ош „12. сЕПтЕМБар“
19250 Мајданпек, Пролетерска 49
тел. 030/581-057

наставник енглеског језика 
у другом циклусу основног 
образовања
за 55% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
дужности директора, а најдуже до 
31.08.2014. године

наставник математике

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање, према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи и Закону о основама система 
образовања и васпитања, као и да испуњава 
услове прописане у чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс доставити: доказ о одго-
варајућем образовању (према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи), извод из матич-
не књиге рођених и уверење о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци). Сва документа-
ција којом се доказује испуњеност услова 
мора бити достављена школи као оригинал 
или оверена копија. Остали услови за пријем 
лица у радни однос доказиваће се у складу 
са чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања (лекарско уверење 
се доставља пре закључења уговора о раду, 
а доказ о некажњаваности прибавља устано-
ва по службеној дужности). Рок за пријављи-
вање је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз прија-
ву на конкурс кандидат треба да приложи сву 
потребну документацију и достави школи лич-
но или на адресу школе.

ГиМназија 
„МилЕ арсЕнијЕвиЋ 
БандЕра“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

домар-ложач парних котлова

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведе-
но радно место треба да испуњава услове из 
члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11). Приликом пријављивања на конкурс 
кандидат треба да поднесе следећа докумен-
та: диплому о одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству, доказ о положеном 
стручном испиту за вршење послова ложача 
централног грејања. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране.

ош „свЕти сава“
19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/421-688

наставник разредне наставе
за рад у подручном одељењу у Доњој 
Белој Реци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, 
професор разредне наставе, наставник раз-
редне наставе, професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом. Кандидат треба да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима и да није осуђиван. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверен препис 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци, нови 
извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Уверење из казнене евиденције, да 
кандидати нису осуђивани, прибавља устано-
ва. У поступку одлучивања о избору настав-
ника врши се претходна провера психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Рок за пријављивање је осам дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве се подносе на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

ош „БранКо радиЧЕвиЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/428-881

Професор географије
са 15% радног времена, на одређено 
време до повратка лица са дужности 
директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: професор географије, дипл. геог-
раф, професор географије и историје, дипл. 
географ-просторни планер. Уз пријаву на 
конкурс приложити: диплому о завршеној 
одговарајућој високој школи, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије. Документа не смеју бити 
старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 

„Послови“. Пријаве на конкурс са комплет-
ном документацијом слати на адресу школе. 
Неблаговремене и пријаве са некомплетном 
документацијом неће се разматрати.

ј а г о д и н а

МашинсКо-
ЕлЕКтротЕХниЧКа 
шКола
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

наставник физике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образо-
вање - VII/1 степен, у складу са чланом 8 став 
2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама; да 
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс приложити: уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверену 
фотокопију)-не старије од 6 месеци од дана 
објављивања конкурса; диплому о стеченом 
одговарајућем образовању (оверену фотоко-
пију); радну биографију. Пријаве и докумен-
тацију доставити у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурс за наставника физике“. 
На полеђини коверте навести своје име, пре-
зиме и адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

К и К и н д а

ош „јован ПоПовиЋ“
23300 Кикинда, Краља Петра I  63

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2011/2012. годину, односно до 
31.08.2012. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
уводна обука према Правилнику о програму 
обуке за педагошког асистента; познавање 
ромског језика; поседовање сертификата 
о завршеној обавезној обуци за педагош-
ког асистента; психофизичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима. Уз 
пријаву кандидат треба да достави: диплому 
о завршеној одговарајућој школи; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држа-
вљанству РС; уверење о завршеној школи 
ромологије; сертификат о завршеној обавез-
ној обуци за педагошког асистента. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

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

Наука и образовање
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КосовсКа миТровиЦа

тЕХниЧКа шКола 
„ниКола тЕсла“
38218 Лепосавић, Немањина 29/а
тел. 028/83-562

радник на одржавању 
чистоће

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да 
имају завршену основну школу-I или II степен 
стручне спреме, да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за остала кривична 
дела из групе кривичних дела, држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву поднети: доказ 
о завршеној стручној спреми, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству. 
Лекарско уверење кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Пријаве сла-
ти на адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПоништЕњЕ КонКурса 
унивЕрзитЕт у Приштини 
ФаКултЕт тЕХниЧКиХ 
науКа
38220 Косовска Митровица, Кнеза Милоша 7
тел. 028/425-320

Конкурс објављен 13.04.2011. године у 
публикацији „Послови“, поништава се 
за раднa местa: асистент за ужу науч-
ну област Ликовне уметности, визуелне 
комуникације и архитектонска графика; 
наставник за ужу научну област Метал-
не, дрвене и зидане конструкције (за 
наставне предмете: Металне конструк-
ције I, Металне конструкције II и Метал-
ни мостови).

унивЕрзитЕт у Приштини 
ФаКултЕт тЕХниЧКиХ 
науКа
38220 Косовска Митровица, Кнеза Милоша 7
тел. 028/425-320

наставник за ужу научну 
област Mенаџмент и 
технологија грађења
на одређено време од 5 година

асистент за ужу научну 
област Менаџмент и 
технологија грађења
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: За избор наставника: VIII степен 
стручне спреме, научни степен доктора наука, 
докторат из научне области за коју се бира 
и остали услови утврђени чл. 64 и 65 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005 и 44/2010), Статутом Факулте-
та техничких наука у Косовској Митровици 
и Правилником о ближим условима за избор 

у звање наставника и сарадника у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. За избор асистента: поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, кандида-
ти за асистента треба да испуњавају и посебне 
услове предвиђене чл. 72 став 1, 2 и 6 Закона 
о високом образовању Републике Србије („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/2010), Статутом 
Факултета техничких наука у Косовској Мит-
ровици и Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника и сарадника у скла-
ду са којима ће бити извршен избор прија-
вљених кандидата. Уз пријаву кандидати у 
зависности од звања у које се бирају подносе: 
оверену копију дипломе о завршеним основ-
ним студијама, диплому о завршеним магис-
тарским студијама уколико је поседују, потвр-
ду о прихваћеној теми докторске дисертације 
или потврду о уписаним докторским студија-
ма, списак научних и стручних радова са свим 
индексним ознакама, као и фотокопије самих 
радова, радно-професионалну биографију и 
друге доказе који могу послужити приликом 
избора. Пријаве кандидата са прилозима: 
пријава на конкурс (4 примерка), биографија 
(2 примерка), списак научних радова (2 при-
мерка), оригинал или фотокопија радова, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми (за 
асистенте: уверење о положеним испитима са 
претходних нивоа студија), извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење да против канди-
дата није покренута истрага, нити подигнута 
оптужница. Пријаве са потребном документа-
цијом подносе се на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Рок 
за подношење пријава са пратећом докумен-
тацијом је 15 дана и почиње да тече даном 
објављивања конкурса.

унивЕрзитЕт у Приштини 
ФаКултЕт уМЕтности
38227 Звечан, Краља Петра I 117
тел. 028/497-924

наставник у звању ванредног 
или редовног професора 
за ужу стручно-уметничку 
област технологија 
сликарства, за наставни 
предмет: технологија 
сликарства

сарадник у звању асистента 
за ужу научну област 
историја уметности, за 
наставни предмет: историја 
уметности
на одређено време од 36 месеци

наставник у звању ванредног 
или редовног професора 
за ужу стручно-уметничку 
област Флаута, за наставни 
предмет: Флаута

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати 
требају да испуњавају и услове предвиђене 
Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аут. 
тумачење, 97/2008 и 44/2010) и Статутом 
Факултета уметности, Правилником о бли-

жим условима за избор наставника и сарад-
ника Универзитета у Приштини и Факултета 
уметности и Препорукама о ближим услови-
ма за избор наставника Националног савета 
за високо образовање од 04.05.2007. године, 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву кандида-
ти су дужни да приложе и следећу докумен-
тацију: биографију са библиографијом у три 
примерка са подацима о уметничком, струч-
ном, научном и педагошком раду (за извођач-
ки одсек: преглед концертних активности, као 
и критички осврт о њима), списак уметничких 
и стручних радова, као и саме радове, дипло-
му о завршеном одговарајућем факултету, 
односно о магистратури и докторату. Биогра-
фију са библиографијом са подацима о умет-
ничком, стручном и педагошком раду и списак 
уметничких и стручних радова из области за 
коју конкуришу, као и саме радове, кандида-
ти достављају у три примерка, снимљене на 
CD. Конкурс је отворен 15 дана од дана обја-
вљивања. Пријаве доставити на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ПоништЕњЕ дЕла 
КонКурса  
ош „КнЕз лазар“
Доња Гуштерица

Конкурс објављен 29.02.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радно место: шеф рачуноводства. Оста-
ли део конкурса остаје непромењен.

К ра г У ј Е в а Ц

унивЕрзитЕт у КраГујЕвЦу  
Природно-МатЕМатиЧКи 
ФаКултЕт
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

доцент за ужу научну област 
Физичка хемија
у Институту за хемију факултета, на 
одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из области хемијских наука. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 
44/10), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о ближим условима и поступку 
за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилни-
ком о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Кан-
дидати који конкуришу, поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане 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 списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседују 
потврду да су прихваћени за објављивање 
до момента пријаве на конкурс. Кандидати су 
такође дужни да уз пријаву на конкурс доста-
ве и одговарајуће доказе надлежних органа 
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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 
обављању послова у високошколској установи. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

ош „вуК КараЏиЋ“
34240 Кнић
тел. 034/510-118

наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Жуњама

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима и држављанство РС. Уз пријаву на 
оглас приложити: оверену фотокопију дипло-
ме, извод из матичне књиге рођених (венча-
них) и уверење о држављанству РС.

К ра љ Е в о

МашинсКа тЕХниЧКа 
шКола „14. оКтоБар“
36000 Краљево, Индустријска 21
тел. 036/312-433

Професор машинске групе 
предмета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кан-
дидат треба да испуњава услове из члана 8 
став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно да је сте-
као одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу 
са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, као и усло-
ве из Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7,96, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 
8/2003, 11/2004 и 5/2005).

Благајник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економ-
ски техничар, са или без радног искуства. 
ОСТАЛО: Рок за пријаву је осам дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

исПравКа КонКурса 
МашинсКи ФаКултЕт 
КраЉЕво
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Конкурс објављен 07.03.2012. године у 
публикацији „Послови“, мења се за рад-
но место: наставник у звање професора 
за ужу научну област Аутоматско упра-
вљање, флуидна техника и мерења, на 
одређено време од 5 година, и треба 
да стоји: наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област Ауто-
матско управљање, флуидна техника и 
мерења, на одређено време од 5 година. 
Остали део конкурса је непромењен.

уГоститЕЉсКо-
туристиЧКа 
шКола са доМоМ 
уЧЕниКа
36210 Врњачка Бања

рецепционар дома ученика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 120 Закона основама система 
образовања и васпитања, Законом о раду, 
Правилником о организацији и систематиза-
цији радних места; IV степен стручне спреме, 
туристички техничар. Уз пријаву приложити: 
извод из матичне књиге рођених (са хологра-
мом), 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 способно-
сти за рад са ученицима изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду, 
а доказ о некажњавању прибавља школа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

ош „БранКо радиЧЕвиЋ“
36210 Врњачка Бања-Вранеши
тел. 036/5466-263

Помоћни радник-чистачица
за рад у школском месту у Подунавцима

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основ-
на школа. Кандидати уз пријаву прилажу и 
диплому о одговарајућој стручној спреми, 
уверење о држављанству-не старије од 6 
месеци и извод из матичне књиге рођених са 
холограмом. Копије морају бити оверене, ове-
ра не сме бити старија од 6 месеци, лекарско 
уверење се доставља по коначности одлуке 
о избору кандидата, а пре потписивања уго-
вора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у обзир. Пријаве са потребним доку-
ментима слати на адресу школе.

стручни сарадник (дипл. 
психолог или педагог)
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати уз пријаву прилажу и 
диплому о одговарајућој стручној спреми, 
предвиђеној Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи, уверење о држављанству-
не старије од 6 месеци и извод из матичне 
књиге рођених са холограмом. Копије морају 
бити оверене, овера не сме бити старија од 
6 месеци. За наведено радно место обавезна 
је провера психофизичких способности кан-
дидата код Националне службе за запошља-
вање. Кандидати који су имали тестирање у 
протеклих шест месеци, треба то да наведу 
у својој пријави. Лекарско уверење се доста-
вља по коначности одлуке о избору кандида-
та, а пре потписивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве са потребним документима слати на 
адресу школе.

К р У Ш Е в а Ц

основна МузиЧКа шКола 
„КорнЕлијЕ станКовиЋ“
37240 Трстеник, Обрена Антића 13
тел. 037/710-022

наставник соло певања
са 35% радног времена

наставник гитаре
4 извршиоца

наставник гитаре
са 30% радног времена
2 извршиоца

наставник гитаре
са 15% радног времена

наставник клавира
3 извршиоца

наставник клавира
са 30% радног времена за корепетицију

наставник хармонике

наставник хармонике
са 50% радног времена

наставник флауте
са 25% радног времена

наставник виолине
са 40% радног времена

наставник соло-певања
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог 

шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, ФУ/
музичка академија, и то: за наставника соло-
певања: дипломирани музичар соло певач; 
за наставника гитаре: дипломирани музичар-
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гитариста; за наставника клавира: дипломи-
рани музичар-клавириста; за наставника хар-
монике: дипломирани музичар-акордеониста; 
за наставника флауте: дипломирани музичар-
флаутиста; за наставника виолине: дипло-
мирани музичар-виолиниста; за шефа рачу-
новодства: IV степен, економски техничар; 
кандидати морају да испуњавају опште услове 
предвиђене Законом о раду, Законом о радним 
односима у државним органима и Законом о 
основама система образовања и васпитања, 
као и Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника у основној музичкој шко-
ли и Правилником о систематизацији радних 
места у ОМШ „Корнелије Станковић“ у Трсте-
нику; молба са краћом биографијом, оверена 
фотокопија дипломе са ФУ/музичка академија, 
односно средње школе-економски техничар за 
шефа рачуноводства; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о здравственој способности 
за рад; уверење да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом, као и да против њега 
није покренута истрага, нити је подигнута 
оптужница за било које кривично дело; уве-
рење о држвљанству. Молбе са документима 
слати на горенаведену адресу.

ПрЕдшКолсКа установа 
„БисЕри“
37240 Трстеник, Радоја Крстића бб
тел. 037/711-134

административно-
финансијски референт

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у 
погледу стручне спреме, да има одговарајуће 
образовање, завршену средњу или вишу шко-
лу економског или правног смера; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад у установи; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примања или давања мита и др. (чл. 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања); да има држављанство Републике 
Србије; једна година радног искуства и позна-
вање рада на рачунару; уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (подноси приликом закључења 
уговора о раду), оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; потврду о радном 
искуству.

висоКа шКола 
струКовниХ 
студија за васПитаЧЕ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/423-050

наставник за област 
рачунарских наука-реизбор

УСЛОВИ: Услов за избор у звање и пријем 
у радни однос је да је кандидат магистар 
техничких наука. Пријаве слати на наведену 
адресу. Непотпуна и неблаговремена доку-
ментација неће се узимати у разматрање.

ош „МирКо тоМиЋ“
37266 Обреж, Мирка Томића 12
тел. 037/790-120

Библиотекар-приправник
са 40% 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); држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
утврђена у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву са школ-
ско-образовном и радном биографијом канди-
дати достављају: оверену фотокопију-препис 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држевљанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; фотокопију 
радне књижице или потврду установе у којој 
су радили да нису обављали послове библи-
отекара. Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа. Лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат пре закључивања уговора о 
раду. Пријаве са потребном документацијом 
доставити у року од 8 дана, на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 037/790-120.

ПоништЕњЕ оГласа 
ош „Брана ПавловиЋ“
37254 Коњух
тел. 037/875-103

Оглас објављен 29.02.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се у 
целости.

ош „Брана ПавловиЋ“
37254 Коњух
тел. 037/875-103

наставник разредне наставе-
приправник
на одређено време, најдуже до две 
године, за рад у издвојеном одељењу 
школе у Белој Води

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање 
- завршено високо образовање одговарајућег 
смера, сходно члану 2 Правилника о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; да испуњава услове 
наведене у чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Проверу пси-
охофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Потврду о неосуђиваности 
кандидата прибавља школа. Уз пријаву доста-
вити оригинале или оверене копије докумена-
та издатих од надлежних органа (не старијих 
од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља 
по коначности одлуке о избору кандидата. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве слати на наве-
дену адресу.

л Е с К о в а Ц

ХЕМијсКо-тЕХнолошКа 
шКола „Божидар 
ЂорЂЕвиЋ КуКар“
16000 Лесковац, Влајкова 94
тел. 016/282-630

Професор опште и 
неорганске хемије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо 
образовање које се захтева Законом о осно-
вама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о врсти стручне спреме за наставни-
ке, стручне сараднике и помоћне наставнике у 
стручним школама; да испуњавају услове про-
писане у чл. 120 ЗОСОВ. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Уз прија-
ву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту-лиценци; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци); извод из матич-
не књиге рођених.

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
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пословање
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САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност
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са инвалидитетом
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срЕдња тЕХниЧКа шКола 
„вожд КараЂорЂЕ“
16230 Лебане
тел. 016/843-205

Професор физике
са 30% радног времена

Професор математике

Професор филозофије
са 10% радног времена

Професор саобраћајне групе 
предмета
са 10% радног времена

наставник практичне 
наставе саобраћајне струке
са 20% радног времена

Професор грађанског 
васпитања
са 10% радног времена

Професор трговинске групе 
предмета и практичне 
наставе трговачке струке
са 25% радног времена

Професор енглеског језика
са 55,55% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
предвиђене Законом о раду, Законом о осно-
вама система образовања и васпитања (члан 
120) и одредбама Правилника о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у средњим стручним 
школама; да има одговарајуће образовање у 
складу са законом и одредбама Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у средњим 
школама. Уз пријаву кандидат подноси: ове-
рену фотокопију дипломе, уверење о држа-
вљанству (оверена фотокопија-не старија од 
6 месеци) и извод из матичне књиге рође-
них (оверена фотокопија). Лекарско уверење 
се доставља када одлука о избору постане 
коначна, пре закључивања уговора о раду, а 
податке о неосуђиваности за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
школа ће службено затражити из казнене 
евиденције. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“.

ош „стојан ЉуБиЋ“
16205 Косанчић
тел. 016/827-692

шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, да кан-
дидат испуњава услове прописане у чл. 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Докази о испуње-
ности услова подносе се уз пријаву на оглас. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ош „аЦа синадиновиЋ“
16222 Предејане, Омладинска 28
тел. 016/3406-117

наставник енглеског језика
са 11% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, про-
фесор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, као и услови 
прописани чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09). Ближе информације 
о огласу могу се добити на број телефона: 
016/3406-117.

ош „дЕсанКа 
МаКсиМовиЋ“
16220 Грделица

Професор енглеског језика
са 20% радног времена, за рад у Великој 
Копашници

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, профе-
сор енглеског језика, у складу са Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Кан-
дидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Контакт телефон: 
016/3426-057.

ош „радован КоваЧЕвиЋ“
16248 Леце
тел. 016/210-710

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из 
члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена-дипломс-
ке академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије, у складу са Законом о висо-
ком образовању или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 

до 10. септембра 2005. године), за наставни-
ка основне школе, педагога или психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценце); да 
испуњава услове прописане у чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Дирек-
тор се бира на период од четири године. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс приложити: доказ о држа-
вљанству (извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис/фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду о радном искуству; преглед 
кретања у служби са биографским подацима; 
доказе о својим стручним и организационим 
способностима. Пријаве послати поштом или 
лично доставити на адресу школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 016/210-
710.

тЕХниЧКа шКола 
„ниКола тЕсла“
16240 Медвеђа, Николе Тесле 1
тел. 016/891-028

Професор машинске групе 
предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одгова-
рајући степен стручне спреме, према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 5/11, 8/11), као и да испуња-
вају услове предвиђене чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Уз прија-
ву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
као доказ да имају држављанство Републике 
Србије; оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми као доказ да имају одго-
варајуће образовање или уверење о стеченом 
образовању (ако диплома није уручена)-не 
старије од 6 месеци; оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом, а уверење о некажњавању 
прибавља школа службеним путем за иза-
браног кандидата, преко надлежног органа 
унутрашњих послова. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу школе. Неблаговремене и напотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са документацијом слати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“ или доставити секре-
таријату школе. Више информација на број 
тел. 016/891-028.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла
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ош „Горња јаБланиЦа“
16240 Медвеђа

наставник енглеског језика
са 10% радног времена, у настави на 
албанском језику

наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним законом: да је пунолетно; да има физич-
ку, психичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да има одговарајуће 
образовање; да није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора у трајању 
од најмање три месеца или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за рад у школи. Уз 
пријаву поднети: захтев, радну и личну био-
графију; оригинал или оверен препис-фотоко-
пију дипломе; уверење да је кандидат здрав-
ствено способно за рад у школи; извод из 
матичне књиге рођених; уверење да је држа-
вљанин Републике Србије; уверење суда да 
није осуђиван. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. О резултату конкурса кандидати 
ће бити обавештени у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријаве. За ближе 
информације обратити се секретаријату шко-
ле, на број телефона: 016/891-012.

ош „свЕти сава“
Село Гложане, 16210 Власотинце

Професор физичког 
васпитања
са 65% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према чла-
ну 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да кандидат испуњава услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: диплому о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених-све у ори-
гиналу или у овереној фотокопији не старијој 
од 6 месеци. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Психофизичка способ-
ност се проверава пре доношења одлуке, у 
надлежној служби за запошљавање, а доказ о 
неосуђиваности прибавља установа.

исПравКа оГласа 
основна шКола 
„радован КоваЧЕвиЋ 
МаКсиМ“
16230 Лебане
тел. 016/846-255, 846-256

Оглас објављен 15.02.2012. године у 
публикацији „Послови“, исправља се за 
радно место: наставник физике, у делу 
услова, тако што уместо: VII или VI сте-
пен стручне спреме, професор физи-
ке; дипломирани физичар; професор 
физике и хемије; дипломирани педагог 

за физику и хемију; професор физике 
и основи технике; дипломирани астро-
физичар, дипломирани физичар за при-
мењену физику и информатику; профе-
сор физике и хемије за основну школу; 
професор физике и основи технике за 
основну школу; дипломирани физичар 
за примењену физику; професор физике 
за средњу школу; дипломирани физи-
чар истраживач; дипломирани профе-
сор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор физике и основа 
технике за основу школу; дипломирани 
физичар за општу физику; дипломира-
ни физичар за теоријску и експеримен-
талну физику; дипломирани педагог за 
физику и општетехничко образовање 
ОТО; дипломирани астроном, смер 
астрофизика, треба да стоји: VII степен 
стручне спреме, професор физике; дип-
ломирани физичар; професор физике и 
хемије; дипломирани педагог за физи-
ку и хемију; професор физике и основе 
технике; дипломирани педагог за физи-
ку и основе технике; професор физике 
и математике; дипломирани астрофи-
зичар; дипломирани физичар за при-
мењену физику и информатику; профе-
сор физике и хемије за основну школу; 
професор физике и основа технике за 
основну школу; дипломирани физичар 
за примењену физику; професор физике 
за средњу школу; дипломирани физи-
чар истраживач; дипломирани профе-
сор физике и хемије за основну школу; 
дипломирани професор физике и основа 
технике за основну школу, дипломирани 
физичар за општу физику; дипломирани 
физичар за теоријску и експерименталну 
физику; дипломирани педагог за физику 
и општетехничко образовање ОТО; дип-
ломирани астроном, смер астрофизи-
ка, односно да кандидат има адекватну 
стручну спрему предвиђену Правилни-
ком 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, 
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 
4/2009, 9/2009 и 3/2010). У осталом 
делу оглас је непромењен.

н и Ш

ош „КраЉ ПЕтар I“
18000 Ниш, Војводе Путника 1
тел. 018/290-005

Помоћни радник-хигијеничар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученици-
ма (доказ доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду); да кандидат није 
осуђиван за кривично дело у складу са зако-
ном (доказ прибавља установа по службе-
ној дужности). Кандидат уз пријаву треба да 
достави: оверен препис/фотокопију дипломе 
или сведочанства; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ПрЕдшКолсКа установа 
„ПЧЕлиЦа“
18000 Ниш, Орловића Павла бб
тел. 018/523-453

сарадник за правне послове

УСЛОВИ: Лице које се прима у радни однос 
мора да испуњава услове прописане Законом 
о основама система образовања и васпитања, 
Законом о раду, Законом о високом образо-
вању и Правилником о унутрашњој организа-
цији и систематизацији радних места у Устано-
ви „Пчелица“ Ниш. Лице које се прима у радни 
однос мора да испуњава и следеће услове: да 
има одговарајуће високо образовање из обла-
сти правне науке на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије) у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду); да није осуђива-
но за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља установа 
по службеној дужности); да има држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву доставити: 
доказ о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених и венчаних. Сва документа 
морају бити оверене фотокопије, а уверења 
и изводи не могу бити старији од 6 месеци. У 
пријавама мора бити наведена тачна адреса 
и контакт телефон. Рок за пријаву је 15 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ош „др зоран ЂинЂиЋ“
18116 Брзи Брод, Павла Софрића 30
тел. 018/4542-868

наставник ликовне културе
са 20% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: висока стручна спрема, сходно чл. 
8 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и одредбама Правилни-
ка о стручној спреми наставника и стручних 
сарадника за рад у основној школи. Уз пријаву 
доставити: диплому о стеченом високом обра-
зовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству. Фотокопије доку-
мената морају бити оверене. Кандидати који 
уђу у ужи избор упућују се на проверу пси-
хофизичких способности коју врши Национал-
на служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака. Лекарско уверење о 
здравственој способности доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду, а 
доказ о неосуђиваности прибавља школа по 
службеној дужности. Прилози уз пријаву не 
треба да буду старији од 6 месеци. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.
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ош „доситЕј оБрадовиЋ“
Осаоница, 36300 Нови Пазар
тел. 020/351-393

наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, за рад у 
издвојеном одељењу у Свиланову

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, пре-
ма Правилнику о стручној спреми наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи. Уз 
пријаву кандидати достављају: оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; лекарско уверење.

ош „сЕлаКоваЦ“
36300 Нови пазар
тел. 020/533-520

наставник ликовне културе
са 65% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
по члану 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
приложити: извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; оверен препис 
дипломе о стеченој стручној спреми.

ош „јошаниЦа“
Лукаре, 36300 Нови Пазар

Помоћни радник-хигијеничар
за рад у издвојеном одељењу у Комињу, 
за 50% радног времена

Помоћни радник-хигијеничар
на одређено време ради замене раднице 
на породиљском одсуству и одсуству 
ради неге детета, са 50% радног 
времена, за рад у издвојеном одељењу у 
Комињу, закључно са 14.07.2013. године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос према чл. 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Услови из става 1 члана 120 Закона 
доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току године. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1 и 4 овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1 тачка 2 овог члана пре закључења 
уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог 
члана прибавља установа. У погледу врсте и 
степена стручне спреме, потребно је да кан-
дидати имају завршену основну школу, сходно 
Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: доказ о стручној спреми; уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рођених. 
Број телефона за информације: 020/448-073.

тЕХниЧКа шКола
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048

наставник филозофије
за 60% радног времена

наставник математике

административни радник

УСЛОВИ: У радни однос може да буде при-
мљено лице под условима прописаним зако-
ном, и ако испуњава услове утврђене у чл. 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: доказ о стручној спреми; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству; 
радну књижицу. Уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела из чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
прибавља школа. Лекарско уверење кандидат 
прилаже пре закључења уговора о раду.

Мош „25. Мај“
36307 Делимеђе
тел. 020/461-159

наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Пружањ, 
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Коничу, 
на одређено време

наставник хемије
на одређено време, на нивоу школе, за 
20% норме часова

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и услове пред-
виђене чл. 8, 120 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09) и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04 и 4/09). Уз 
пријаву на конкурс доставити следећа доку-
мента: диплому о завршеном VII/1 степену 
стручне спреме, у складу са Правилником о 
врсти и степену стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи-ори-
гинал или оверену фотокопију или уверење 
о дипломирању-не старије од 6 месеци; уве-
рење о држављанству-не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених-не старији 
од 6 месеци; уверење да није под истрагом 
и да се не води кривични поступак; остали 
докази подносе се пре закључења уговора о 
раду. Конкурс је отворен осам дана од дана 
објављивања. Кандидати ће бити писмено 
обавештени о избору у року од 8 дана од дана 
доношења одлуке о пријему. Неблаговремена 
и непотпуна документа неће се узимати у раз-
матрање.

шКола за дизајн 
тЕКстила и КожЕ
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048

наставник текстилне групе 
предмета
на одређено време ради замене 
запосленог који је именован за 
директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одго-
варајуће образовање; да кандидат испуњава 
услове наведене у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс приложити следећа документа: 
доказ о стручној спреми; извод из матичне 
књиге рођених; радну књижицу; уверење о 
држављанству. Уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основана система образовања и васпитања, 
прибавља школа. Лекарско уверење кандидат 
прилаже пре закључивања уговора о раду.

н о в и  с а д

шКола за основно 
МузиЧКо васПитањЕ и 
оБразовањЕ 
„ПЕтар КоњовиЋ“
21220 Бечеј, Главна 5

наставник клавира
на мађарском наставном језику
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дип-
ломирани музичар-пијаниста; да кандидат 
испуњава услове утврђене у чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања; знање мађарског језика; најмање три 
године радног искуства на пословима настав-
ника клавира, предвиђен је пробни рад од 
3 месеца. Уз пријаву на конкурс доставити: 
фотокопију дипломе о завршеном факултету; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; доказ о знању мађарског јези-
ка. Извештај о извршеном претходном лекар-
ском прегледу подноси се пре закључења уго-
вора о раду, а уверење о некажњавању школа 
прибавља од надлежног органа по службеној 
дужности. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ош „БранКо радиЧЕвиЋ“
21467 Савино Село, Маршала Тита 55

спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених законом треба да испуњава и 
посебне услове за пријем у радни однос из 
чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и члана 72 Правилника о 
организацији рада и систематизацији радних 
места у школи. Уз пријаву кандидат доставља 
документацију о испуњености горенаведених 
услова: оригинал или оверена фотокопија 
сведочанства о завршеном основном обра-
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зовању и васпитању; оригинал или оверене 
фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије-не старије од 6 месеци. Пријаве 
слати на наведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ош „јан Колар“
21234 Селенча, Вајанског 1
тел. 021/774-015

наставник разредне наставе 
у продуженом боравку
на одређено време, најдуже до 
31.08.2012. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду, 
кандидати морају испуњавати и посебне усло-
ве прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99...4/2009, 
9/2009 и 3/2010). Поред доказа о испуње-
ности горенаведених услова (одговарајуће 
образовање), уз пријаву доставити: уверење 
о држављанству Републике Србије-не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них; доказ о знању словачког језика, у складу 
са чланом 121 став 7 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља установа пре закључења 
уговора о раду, а изабрани кандидат је дужан 
да достави уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима такође пре закључења уговора о 
раду. Проверу психофизичких способности 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду, 
кандидати морају поседовати средњи степен 
образовања, да познају ромски и словачки 
језик. Кандидат мора имати завршен најмање 
уводни модул обуке за педагошког асистента, 
по програму обуке коју организује Министар-
ство просвете и науке. Уз пријаву на конкурс 
доставити: доказ о одговарајућој стручној 
спреми; уверење о држављанству Републи-
ке Србије-не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о познавању 
словачког језика и ромског, као и доказ о 
завршеном најмање уводном модулу обуке 
за педагошког асистента, по програму обуке 
коју организује Министарство просвете и нау-
ке. Доказ о неосуђиваности прибавља устано-
ва пре закључења уговора о раду, а изабра-
ни кандидат је дужан да достави уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима такође пре 
закључења уговора о раду. Проверу психофи-
зичких способности врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

унивЕрзитЕт у новоМ саду  
ФилозоФсКи ФаКултЕт
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Расписује конкурс за стицање звања и 
заснивање радног односа:

Одсек за англистику

наставник (сва звања) за ужу 
научну област англистика 
(наука о књижевности)

наставник (сва звања) за ужу 
научну област англистика 
(наука о књижевности)

асистент за ужу научну 
област англистика (наука о 
језику)

асистент за ужу научну 
област англистика (наука о 
књижевности)

Одсек за германистику

асистент за ужу научну 
област Германистика

асистент за ужу научну 
област Германистика

Одсек за историју

асистент за ужу научну 
област историја модерног 
доба

асистент за ужу научну 
област Медијевистика

Одсек за компаративну књижевност

наставник (сва звања) за 
ужу научну област светска и 
компаративна књижевност 
са теоријом књижевности

наставник (сва звања) за 
ужу научну област светска и 
компаративна књижевност 
са теоријом књижевности

асистент за ужу научну 
област светска и 
компаративна књижевност 
са теоријом књижевности

Одсек за медијске студије

асистент за ужу научну 
област информатика

асистент за ужу научну 
област новинарство

стручни сарадник за ужу 
научну област новинарство

Одсек за психологију

асистент за ужу научну 
област Психологија

Одсек за румунистику

наставник (сва звања) за ужу 
научну област румунистика

Одсек за русинистику

виши лектор за ужу научну 
област русинистика

Одсек за словакистику

наставник (сва звања) за ужу 
научну област словакистика

Одсек за социологију

наставник (сва звања) за ужу 
научну област социологија 
(општа социологија и 
социолошка методологија)

наставник (сва звања) за ужу 
научну област социологија 
(социологија културе и 
социологија религије)

асистент за ужу научну 
област социологија 
(социологија рада, 
социологија организација и 
увод у социологију)

Одсек за српску књижевност

наставник (сва звања) 
за ужу научну област 
српска и јужнословенске 
књижевности са теоријом 
књижевности

наставник (сва звања) 
за ужу научну област 
српска и јужнословенске 
књижевности са теоријом 
књижевности

асистент за ужу 
научну област српска 
и јужнословенске 
књижевности са теоријом 
књижевности

Одсек за филозофију

асистент за ужу научну 
област Филозофске науке

асистент за ужу научну 
област Филозофске науке

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање 
радног односа са наставницима и сарадници-
ма предвиђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05), Правил-
ником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду и Ста-



   |  Број 456  |  14.03.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs48 

Наука и образовање

тутом Филозофског факултета у Новом Саду. 
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: 
ако се пријављују на конкурс за наставника-
универзитетског професора: оверену фото-
копију дипломе доктора наука; биографију 
састављену на основу упитника који се може 
преузети са веб сајта Факултета (www.ff.uns.
аc.rs/факултет/формулари_за_писање_рефе-
рата образац пријаве на конкурс за избор у 
звање универзитетског наставника); податке 
о досадашњем раду; списак стручних и науч-
них радова, као и саме радове. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова доставити на адресу: Филозоф-
ски факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

унивЕрзитЕт у новоМ саду 
ФилозоФсКи ФаКултЕт
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Расписује конкурс за стицање звања и 
заснивање радног односа:

Одсек за српски језик и лингвистику

наставник (сва звања) за ужу 
научну област српски језик и 
лингвистика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање 
радног односа са наставницима и сарадници-
ма предвиђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05), Правил-
ником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду и Ста-
тутом Филозофског факултета у Новом Саду. 
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: 
ако се пријављују на конкурс за наставника-
универзитетског професора: оверену фото-
копију дипломе доктора наука; биографију 
састављену на основу упитника који се може 
преузети са веб сајта Факултета (www.ff.uns.
аc.rs/факултет/формулари_за_писање_рефе-
рата образац пријаве на конкурс за избор у 
звање универзитетског наставника); податке 
о досадашњем раду; списак стручних и науч-
них радова, као и саме радове. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова доставити на адресу: Филозоф-
ски факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

дЕЧји вртиЋ  
„Мала шКола“
21208 Сремска Каменица, Иве Лоле Рибара 42
тел. 021/465-412

васпитач
на одређено време до 30.09.2012. године

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос 
прописани су чл. 132 став 6 тачка 2 Закона о 
предшколском васпитању и образовању.

ФаКултЕт за сПорт и 
туризаМ
21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-232

доцент у пољу друштвено-
хуманистичких наука, ужа 
научна област Физичко 
васпитање и спорт
за 5% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из одговарајуће области; посебан услов 
је да кандидат има одговарајуће компетенције 
у педагошком раду из одговарајуће научне 
области. Поред наведених, кандидат треба да 
испуњава услове предвиђене Законом о висо-
ком образовању, Законом о раду и Статутом 
Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да поднесе доказе 
о испуњености услова конкурса: радну био-
графију, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење надлежног државног органа да није 
осуђиван за кривична дела, као ни да се пред 
надлежним органима не води кривични пос-
тупак против кандидата, списак објављених 
научних радова, као и саме радове. Пријаве 
слати на наведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

наставник (сва звања) у пољу 
друштвено-хуманистичких 
наука, ужа научна област 
Менаџмент и бизнис

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из области туризмолошких наука; посе-
бан услов је да кандидат има одговарајуће ком-
петенције у педагошком раду из одговарајуће 
научне области. Поред наведених, кандидат 
треба да испуњава услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању, Законом о раду, 
Статутом Факултета и Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Факултета. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе 
доказе о испуњености услова конкурса: радну 
биографију, оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе, извод из матичне књиге рође-
них, уверење надлежног државног органа да 
није осуђиван за кривична дела, као ни да се 
пред надлежним органима не води кривични 
поступак против кандидата, списак објављених 
научних радова, као и саме радове.

унивЕрзитЕт 
„синГидунуМ“ 
ФаКултЕт за ЕвроПсКЕ 
Правно-ПолитиЧКЕ 
студијЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/417-633
e-mail: ssluzba@fepps.еdu.rs

наставник за научну област 
правних наука

УСЛОВИ: завршен правни факултет, докторат 
из одговарајуће области; општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Статутом Факултета. Рок за прија-
вљивање је 15 дана.

ош „јован ПоПовиЋ“
21000 Нови Сад, Раваничка 2
тел. 021/450-656

Благајник
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на економска школа или гимназија; држа-
вљанство Републике Србије; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца (прибавља школа); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доставља се приликом  
закључења уговора о раду). Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и Пра-
вилником о измени и допуни Правилника о 
систематизацији радних места и опису посло-
ва и радних задатака ОШ „Јован Поповић“. 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном образовању и уверење 
о држављанству.

ош „дЕсанКа 
МаКсиМовиЋ“
21410 Футог, Царице Милице 1
тел. 021/895-243
e-mail: desanka@neobee.net

наставник физичког 
васпитања
са 60% радне норме, на одређено време

наставник у продуженом 
боравку

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће 
образовање; да испуњава услове прописане 
у чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Уз пријаву приложити: уверење о држављан-
ству, оверену фотокопију дипломе и фотоко-
пију личне карте.

ПрЕдшКолсКа установа 
„Плави ЧуПЕраК“
21240 Тител, Доситејева бб
тел. 021/860-292

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабра-
но лице које испуњава следеће услове: да 
поседује одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена-дипломс-
ке академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије у складу са Законом о висо-
ком образовању или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године) за васпитача 
или стручног сарадника; поседовање дозволе 
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за рад (лиценце); најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. За директора може да буде изабран и 
васпитач, који уз испуњавање осталих усло-
ва има одговарајуће образовање из члана 8 
став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена, студијама 
у трајању од три године или више образо-
вање) и најмање десет година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да кандидат испуњава услове 
прописане у чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс приложити: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству); 
диплому о стеченом образовању; доказ о 
положеном испиту за лиценцу или стручном 
испиту; потврду о радном искуству; преглед 
кретања у служби са биографским подацима. 
Све фотокопије морају бити оверене. Рок за 
пријављивање је 15 дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање.

п а н ч Е в о

МузиЧКа шКола 
„јован Бандур“
26000 Панчево
Војводе Живојина Мишића 3

Професор италијанског 
језика
на одређено време, са 44% радног 
времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде при-
мљен кандидат који уз приложену прија-
ву са кратком биографијом достави доказе 
о испуњавању услова утвврђених у чл. 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има искуство у раду (најмање јед-
ну годину) на пословима професора италијан-
ског језика. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Одлуку о избору кандидата директор 
ће донети у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања. Пријаве на 
конкурс слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

ош „Моша ПијадЕ“
26233 Иваново, 29. новембра 56-58
тел. 013/629-106

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника 
са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: професор разредне наставе, настав-
ник разредне наставе, професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком школом 
или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну шко-
лу. Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе: 
биографске податке, оверен препис дипломе 
о стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству. Пријаве о 
испуњености услова подносе се у року од 8 

дана од дана објављивања, на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Контакт телефон: 013/629-106.

ош „Братство и 
јЕдинство“
26310 Алибунар, Вука Караџића 4

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано 
лице које поред законом прописаних општих 
услова, испуњава и следеће услове: да има 
држављанство Републике Србије; да поседује 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011), за наставника или стручног сарад-
ника основне школе; лиценцу за наставника, 
психолога или педагога; најмање 5 година 
радног стажа у области образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; положен испит за директора школе 
(изабрани кандидат је дужан да положи испит 
за директора школе у законом прописаном 
року); да испуњава услове наведене у чл. 
120 Закона о основама система образовања. 
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
приложе: извод из матичне књиге рођених 
на новом обрасцу, уверење о држављанству-
не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
ну фотокопију истог); оригинал диплому или 
оверену фотокопију дипломе о високој струч-
ној спреми; оверену фотокопију или препис 
лиценце за наставника, односно психолога 
или педагога; фотокопију радне књижице; 
потврду о стеченом радном стажу у области 
образовања и васпитања од послодавца где 
га је стекао (потврда мора да садржи назив 
послодавца, делатност којом се бави, радно 
место на које је кандидат био распоређен и 
време трајања рада из области образовања и 
васпитања); лекарско уверење са утврђеним 
психичким, физичким и здравственим способ-
ностима за рад са децом и ученицима издато 
у претходних 6 месеци и оверену изјаву кан-
дидата којом се изјашњава да ли је осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у конкурсу, са наведеним бројем 
личне карте и местом издавања и јединстве-
ним матичним бројем грађана. Поред наве-
деног, кандидат треба у пријави да наведе 
краће биографске податке и приложи податке 
о кретању у досадашњој служби или радном 
односу, доказе о својим стручним и органи-
зационим способностима. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, као и пријаве са 
прилозима у неовереним фотокопијама неће 
се узети у разматрање. Пријаве са документа-
цијом и прилозима достављају се искључиво 
поштом, на горенаведену адресу.

п и р о Т

тЕХниЧКа шКола Пирот
18300 Пирот, Таковска 22
тел. 010/311-269

наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
посебне услове у погледу стручне спреме: 
професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, као и услове 
прописане одредбама члана 8 став 2 тач. 1 
и 2 и члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11). Кандидати уз пријаву при-
лажу: оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених (оверена фотокопија); уверење о 
држављанству (оверена фотокопија). Зара-
да према Посебном колективном уговору за 
средње школе. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са потпуном 
документацијом доставити на адресу школе.

п о Ж а р Е в а Ц

ош „јован шЕрБановиЋ“
12304 Рановац

наставник разредне наставе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање, да испуњава услове прописане у чл. 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидати треба да поред опш-
тих услова испуњавају и посебне услове про-
писане одредбама чл. 122 до 123 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Поред пријаве на конкурс кандидати треба да 
доставе и оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми и уверење о 
држављанству. Остали докази подносе се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са, на адресу школе. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „жарКо зрЕњанин“
12306 Велико Лаоле

наставник разредне наставе

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове про-
писане у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати треба 
да поред општих услова испуњавају и посеб-
не услове прописане одредбама чл. 122 до 123 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Поред пријаве на конкурс, кандидати 
треба да доставе и оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми и уверење 
о држављанству. Остали докази подносе се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.
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Наука и образовање

ош „вЕЉКо дуГошЕвиЋ“
12257 Турија
тел. 012/884-066

наставник разредне наставе

наставник историје
са 10% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене на рад 
(дуже од годину дана)

наставник енглеског језика
са 44% радног времена, у другом 
циклусу основног образовања и 
васпитања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чланом 120 став 1 тач. 1 
до 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11), а одговарајуће образовање према 
Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: уверење о држављанству, диплому 
или уверење о стеченој стручној спреми-ори-
гинале или оверене фотокопије-не старије од 
шест месеци. Доказ да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључивања 
уговора о раду, а проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима извр-
шиће Национална служба за запошљавање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на 
адресу школе. Документа се прилажу у ори-
гиналу или као оверене фотокопије. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. По објављивању резултата кон-
курса учесници могу да подигну приложену 
документацију у секретаријату школе. За бли-
же информације обратити се на бројеве теле-
фона: 012/884-066 или 012/884-088.

ПрЕдшКолсКа установа 
„ЉуБиЦа врЕБалов“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

секретар
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: VII степен 
стручности, завршен правни факултет, на сту-
дијама другог степена (мастер-академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да кандидат испуња-
ва услове утврђене у чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству); оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс за секретара“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
директора и на број телефона: 012/210-308.

ПрЕдшКолсКа установа 
„ГалЕБ“
12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

васпитач
на одређено време, најдуже до 
30.06.2012. године

УСЛОВИ: више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне или основне ака-
демске студије) у трајању од три године или 
на студијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије)-вас-
питач. Кандидат уз пријаву мора да достави: 
уверење о држављанству Републике Србије-
не старије од 6 месеци, оверену фотокопију 
трајног извода из матичне књиге рођених, 
оверен препис (фотокопија) дипломе о сте-
ченој стручној спреми, уверење о положеном 
стручном испиту (ако има), лекарско уверење 
о психофизичкој и здравственој способности 
за рад са децом, уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пре закључивања уговора о раду иза-
брани 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 доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на оглас“.

п р и ј Е п о љ Е

ош „БранКо радиЧЕвиЋ“
31330 Прибој, 12. јануар
тел. 033/244-437

дефектолог олигофренолог
на одређено време до повратка раднице 
са одсуства

УСЛОВИ: уверење о држављанству Републике 
Србије, лекарско уверење да кандидат посе-
дује здравствену способност за рад са учени-
цима (доставља кандидат који буде изабран), 
да поседује психофизичку способност за 
рад са ученицима чију проверу врши Нацио-
нална служба за запошљавање, уверење да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, уверење да се против 
лица не води кривични поступак пред судом; 
VII степен стручне спреме, преме Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Документа 
морају бити у оригиналу или оверене фотоко-
пије и не старије од шест месеци.

ГиМназија 
„јЕздиМир ловиЋ“
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
тел. 020/741-053

Професор математике
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства, са 55% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве према Закону о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/05 и 61/05) и члану 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 58/04, 62/04, 79/05, 101/05, 72/09); да 
има одговарајуће образовање (чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања); 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном судском пресудом за 
кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них и оверен препис (фотокопију) дипломе о 
стеченој стручној спреми.

ош „свЕти сава“
36315 Баре

Професор математике
са 89% норме, на одређено време до 
повратка радника са функције

Професор руског језика
са 20% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању (високо образовање за наве-
дено занимање у складу са чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника, васпитача и струч-
них сарадника у основној школи). Уз прија-
ву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној стручној спреми, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о здравственој способности.

п р о К У п љ Е

ПрЕдшКолсКа установа 
„сунЦЕ“
18430 Куршумлија, Косовска 36a
тел. 027/381-534

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високо образо-
вање, да поседује лиценцу, односно положен 
стручни испит и да испуњава остале услове 
за васпитача, педагога, психолога или дру-
гог стручног сарадника, положен испит за 
директора, да поседује стручне и организа-
ционе способности, да има држављанство 
Републике Србије, најмање пет година рад-
ног стажа у области образовања и васпитања, 
да није осуђиван за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. За дирек-
тора може да буде изабрано и лице које има 

http://www.nsz.gov.rs/
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одговарајуће образовање за васпитача, доз-
волу за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада 
у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверен препис-фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оверен препис-
фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту, уверење о држављанству, потврду о 
радном искуству, преглед кретања у служби 
са биографским подацима, доказе о својим 
стручним и организационим способностима. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

с м Е д Е р Е в о

ош „иво лола риБар“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/791-203

наставник физичког 
васпитања
за 12 часова у настави недељно

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва и услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
да има одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Рок за пријаву 
ја 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
уверење о држављанству Републике Србије-
не старије од 6 месеци, оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми. 
Лекарско уверење доставиће изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа.

ош „иво андриЋ“
11301 Радинац
Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

наставник руског језика
на одређено време ради замене одсутног 
радника, а најдуже до 31.08.2012. 
године, за 4 часа у настави (20% радног 
времена)

наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 
радника преко 60 дана

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи и да 
кандидат испуњава услове утврђене чланом 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на оглас приложи-
ти: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми и уверење о држављанству 
Републике Србије. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ош „II шуМадијсКи 
одрЕд“
11325 Марковац, 8. октобар 10
тел. 026/4851-006, 4851-030

Професор математике-
приправник
на одређено време

Професор српског језика-
приправник
на одређено време ради замене одсутног 
радника, за 9 часова у настави

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одгова-
рајуће групе предмета; услови прописани чл. 
121 и 122 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, диплома о стеченом струч-
ном образовању, лиценца, лекарско уверење, 
уверење да кандидати нису осуђивани или 
под истрагом, уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених; фотокопије 
морају бити оверене и не старије од 6 месеци.

ПрЕдшКолсКа установа 
„дЕЧјЕ Царство“
11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/521-117, 521-913

Медицинска сестра-васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, одгова-
рајућег занимања и положен стручни испит, 
односно испит за лиценцу; да кандидат 
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити: уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверена фотокопија-
не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), оверен препис или оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању, оверен 
препис или оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу.

Еуш „вуК КараЏиЋ“
11320 Велика Плана
Момира Гајића 12

наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог, односно запосленог коме 
мирује радни однос

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одгова-
рајућег занимања, услови прописани Законом 
о раду и Законом о основама система обра-
зовања и васпитања; стручна спрема пропи-
сана Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника за средње стручне школе за 
наведени предмет, односно високо образо-
вање стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, стечено звање: професор математи-
ке, дипл. математичар, дипл. математичар за 
теоријску математику и промене, дипл. мате-
матичар за рачунарство и информатику, дипл. 
математичар-информатичар, дипл. матема-
тичар-математика финансија; да кандидат 
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Фотокопије докумената морају бити оверене 
од стране надлежног органа, иначе се неће 
узети у разматрање.

спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа.

ош „КараЂорЂЕ“
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Кувар и радник на 
одржавању хигијене
за рад у издвојеном одељењу у Старом 
Селу-горњи крај (32 сата недељно или 
80% радног времена)

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, зани-
мање: кувар; уз доказ о завршеној средњој 
школи доставити уверење да кандидат није 
осуђиван и да се против њега не води истра-
га, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, а за оне који су у браку и 
извод из матичне књиге венчаних, лекарско 
уверење.

с о м б о р

ош „Мирослав антиЋ“
25250 Оџаци, Школска 23
тел. 025/5742-274

стручни сарадник педагог
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одгова-
рајућег факултета, по Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 5/05, 2/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 
2/09, 4/09); школски педагог; професор педа-
гогије; дипломирани педагог-општи смер или 
смер школске педагогије; дипломирани школ-
ски педагог-психолог; дипломирани педагог; 
кандидат треба да испуњава опште услове за 
пријем у радни однос предвиђене чланом 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11). Уз пријаву кандидати подносе: краћу 
биографију, оригинал диплому или овере-
ну фотокопију о стручној спреми, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци) и 
извод из матичне књиге рођених; доказ о 
испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 
2 подноси се пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир. Прија-
ве слати на адресу школе. Конкурс је отворен 
8 дана након објављивања.
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ош „ниКола тЕсла“
25221 Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51
тел. 025/852-026

наставник у разредној 
настави-продужени боравак
на одређено време до повратка одсутног 
радника

УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме, 
наставник разредне наставе, професор раз-
редне наставе-мастер; потребни услови про-
писани у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Доставити доказ о 
завршеној школи и уверење о држављанству. 
Рок за пријаву је 8 дана.

Помоћни радник за 
одржавање хигијене-
спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основ-
на школа; уверење о држављанству. Рок за 
пријаву је 8 дана.

ПрЕдшКолсКа установа 
„ПолЕтараЦ“
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Електричар
на одређено време, најдуже до годину 
дана, за рад у Оџацима

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршен 
III или IV степен, електротехничка школа и да 
испуњавају услове утврђене у чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да 
имају искуство у струци. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: оверену фотоко-
пију дипломе о стручном образовању; уверење 
о држављанству-не старије од 6 месеци; ове-
рену фотокопију радне књижице или потврду 
претходног послодавца о радном искуству у 
струци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ош „Братство-јЕдинство“
Светозар Милетић, Трг слободе 1
тел. 061/6518-092

наставник музичке културе
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета, 
са 25% радног времена, на српском 
наставном језику

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, да канди-
дат испуњава услов у погледу стручне спреме 
(VII степен стручне спреме); да има психичку, 
физичку и здравствену спсобност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републи-
ке Србије; да није осуђиван у складу са чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат уз прија-
ву прилаже: диплому о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

срЕмсК а миТровиЦа

ПрЕдшКолсКа установа 
„ПЧЕлиЦа“
22000 Сремска Митровица
Марко Перичин Камењар 16
тел. 022/624-398

васпитач
за рад са децом узраста од 3 године до 
поласка у школу
4 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне ака-
демске студије) у трајању од три године или 
на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струков-
не студије) - васпитач у складу са законом.

Медицинска сестра-васпитач
за рад са децом узраста од шест месеци 
до две године
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има средње образо-
вање-медицинска сестра-васпитач.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чл. 120 ст. 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09, 52/2011). Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: диплому 
о стеченом образовању (оверену фотокопију); 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија који не могу бити старији од 
шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија). Доказ 
који се односи на психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом подноси се 
приликом пријема у радни однос, а доказ који 
се односи на неосуђиваност кандидата приба-
вља установа. На пријави за конкурс обавезно 
назначити на које место кандидат конкурише. 
Претходну проверу психофизичких способно-
сти кандидата за рад са децом, који испуња-
ва услове конкурса вршиће надлежна служба 
за послове запошљавања. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом слати 
на адресу установе или доставити лично, а 
ближе информације се могу добити на број 
телефона: 022/624-398, локал 111.

установа за 
ПрЕдшКолсКо васПитањЕ 
и оБразовањЕ 
„ПолЕтараЦ“
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Медицинска сестра на 
превентивној здравственој 
заштити
на одређено време до повратка 
запослене одсутне преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање 
на студијама првог степена (основне струков-
не студије, односно основне академске сту-
дије), односно на студијама у трајању од три 
године или више образовање у области меди-
цинских наука или лице које има одговарајуће 
средње образовање у области медицинских 
наука-општи или педијатријски смер. Поред 
горенаведених услова, кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фото-
копија који не могу да буду старији од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотоко-
пија са холограмом); оригинал или оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању. 
Доказ који се односи на психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом под-
носи се приликом пријема у радни однос, а 
доказ који се односи на неосуђиваност канди-
дата прибавља установа. Пријаве се подносе 
на адресу установе, а ближе информације се 
могу добити на број телефона: 022/479-137.

основна шКола 
„јован јовановиЋ зМај“
22222 Мартинци, Железничка 2
тел. 022/668-230
e-mail: sm.оsmartinci@neobee.net

Педагог

УСЛОВИ: професор педагогије, дипломира-
ни педагог (општи смер или смер школске 
педагогије), дипломирани школски педагог. 
Педагог школе мора да испуњава све услове 
прописане чл. 8 став 2 тач. 1 и 2, као и став 
3 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, а на студијама другог 
степена-дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије; кандидат 
мора да има и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Уз пријаву на конкурс поднети: диплому 
одговарајуће образовне установе; уверење о 
држављанству. Документација се подноси у 
оригиналу или у овереној копији-овера копије 

Tржиштe рада

аналитички  приступ  
запошљавању
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не сме бити старија од 6 месеци. Уверење о 
неосуђиваности прибавља установа у СУП-
у према месту пребивалишта, уверење да је 
физички и психички способан за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат прибавља од 
службе Медицине рада, пре закључења угово-
ра о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве са документацијом слати на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

наставник немачког језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломира-
ни филолог за немачки језик и књижевност, 
одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године; одгова-
рајуће високо образовање на студијима првог 
степена (основне академске, односно стру-
ковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање; одговарајуће 
образовање стечено на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и у складу са 
чланом 3 тачка 3 Правилника о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 
4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 
9/2009 и 3/2010), и то: професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност. Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и да уз 
пријаву на конкурс доставе, у оригиналу или 
као оверене фотокопије (овера копије не сме 
бити старија од 6 месеци), диплому о стеченој 
стручној спреми и уверење о држављанству. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела прибавља школа 
по службеној дужности. Проверу психофизич-
ких способности кандидата за рад са децом и 
ученицима који испуњавају услове у погледу 
врсте и степена стручне спреме и који су се 
благовремено и са потпуном документацијом 
пријавили на конкурс, по извршеном ужем 
избору кандидата, врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандарди-
зованих поступака. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Пријаве на 
конкурс доставити на адресу школе.

шКола за основно и 
срЕдњЕ оБразовањЕ 
„радивој ПоПовиЋ“
22000 Сремска Митровица
Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185

шеф рачуноводства

УСЛОВИ: завршена висока школа струковних 
студија, струковни економиста или виша еко-
номска школа, економиста-област финансије, 
рачуноводство и банкарство; да кандидат 
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Доказ о завршеној школи и држављанство (не 
старије од 6 месеци) подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима пре закључивања угово-
ра о раду. Доказ о некажњавању прибавља 
установа. Фотокопије приложених докумената 
морају бити уредно оверене. Пријаве достави-
ти у секретаријат школе лично или послати на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

с У б о Т и Ц а

ГиМназија 
„свЕтозар МарКовиЋ“
24000 Суботица, Петефи Шандора 1
тел. 024/552-820

Професор француског језика
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства, са 22% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, профе-
сор, односно дипломирани филолог за фран-
цуски језик и књижевност.

Професор психологије
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства, са 20% радног 
времена, за рад на српском и мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, профе-
сор психологије, дипломирани психолог, дип-
ломирани школски психолог-педагог, знање 
мађарског језика.

Професор латинског језика
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства, са 12% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, профе-
сор класичне филологије, дипломирани кла-
сични филолог, професор, односно дипломи-
рани филолог који је савладао наставни план 
и програм високог образовања из предмета 
латински језик у трајању од најмање четири 
семестра.

спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа.

ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања 
прописаног Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гла-
сник 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, 3/03, 4/04, 
11/04, 5/05, 1/07, 7/08 и 8/11), за пријем у 
радни однос, кандидат треба да испуњава и 
услове наведене у чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; знање 
мађарског језика (само за радно место: про-
фесор психологије). Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
приложити: молбу са биографијом, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију), доказ 
о знању мађарског језика-за радно место: 
професор психологије (да је кандидат сте-
као средње, више или високо образовање на 
мађарском језику или да је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе)-потврду филолошког факул-
тета или оверену фотокопију сведочанства 
средње школе (ако је завршена на мађарском 
наставном језику). Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности, а 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве доставити на адре-
су Гимназије. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на број 
тел. 024/552-820.

основна и срЕдња 
шКола  
„жарКо зрЕњанин“
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14
тел. 024/553-037

дипломирани дефектолог-
логопед
за рад на мађарском наставном језику, 
на одређено време до краја школске 
2011/2012. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани дефектолог-логопед, професор дефе-
ктолог логопед, знање мађарског језика.

дипломирани дефектолог-
логопед
на одређено време до краја школске 
2011/2012. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани дефектолог-логопед, професор дефе-
ктолог логопед.

ОСТАЛО: Поред наведених услова о врсти и 
степену стручне спреме и општих услова про-
писаних Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене чланом 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09). 
Када се образовно-васпитни рад остварује на 
језику националне мањине, лице мора да има 
и доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. На основу чл. 121 
став 7 Закона о основама система образовања 
и васпитања, послове наставника и струч-
ног сарадника у школи у којој се образовно-
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васпитни рад остварује на језику националне 
мањине, може да обавља лице које је стекло 
средње, више или високо образовање на јези-
ку националне мањине или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. У поступку одлучивања о 
избору наставника вршиће се претходна про-
вера психофизичких способности кандидата. 
Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Уз пријаву на кон-
курс приложити: оверен препис-фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење 
о држављанству Републике Србије, доказ о 
испуњености услова из чл. 121 став 7 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(за рад у одељењима на мађарском наставном 
језику). Уверење да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело из чл. 
120 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања-по службеној дужности 
прибавља школа од надлежног секретарија-
та унутрашњих послова. Лекарско уверење 
којим се доказује психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима дос-
тавиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Све додатне информације могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 024/553-
037. Неблаговремена и непотпуна докумен-
тација неће се разматрати. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

ош „Пионир“
24224 Стари Жедник, Владимира Назора 15
тел. 024/787-016

наставник математике
са 89% радног времена

наставник информатике и 
рачунарства
са 20% радног времена

наставник немачког језика
са 44% радног времена

наставник енглеског језика
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање прописано чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и 
Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени 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 3/10) и да испуњава 
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми и уверење о држављанству 
Републике Србије. Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат под-
носи пре закључења уговора о раду. Прове-
ру психофизичких способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће Нацио-
нална служба за запошљавање. Доказ да кан-

дидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прибавља школа. Пријаве 
на конкурс слати на адресу школе. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ГрадсКа БиБлиотЕКа 
суБотиЦа
24000 Суботица, Цара Душана 2
тел. 024/553-115

Библиотекар-информатор-
приправник
Научно одељење са одсецима, Општи 
одсек са читаоницом, у Градској 
библиотеци Суботица

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
чл. 24 и 26 Закона о раду и чл. 1 и 5 Правилни-
ка о изменама и допунама Правилника о раду 
за запослене у Градској библиотеци, потребни 
су следећи услови: VII степен стручне спре-
ме, професор српског језика и књижевности, 
дипломирани библиотекар, учитељски факул-
тет-професор разредне наставе, професор 
мађарског језика, професор хрватског језика 
и књижевности, пожељно познавање једног 
светског језика, без радног искуства.

виши књижничар-
књижничар
Позајмног одељења за одрасле, у 
Градској библиотеци Суботица

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
чл. 24 и 26 Закона о раду и чл. 1 и 5 Пра-
вилника о изменама и допунама Правилника 
о раду за запослене у Градској библиотеци, 
потребни су следећи услови: VI степен струч-
не спреме, виша школа за образовање васпи-
тача или IV степен стручне спреме, гимназија, 
1 година радног искуства.

основна шКола 
„јован јовановиЋ зМај“
24000 Суботица
Трг Јакаба и Комора 22
тел. 024/556-735

наставник физичког 
васпитања
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, за 
рад на српском и мађарском наставном 
језику

наставник биологије
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, за рад 
на мађарском наставном језику, са 80% 
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одгова-
рајуће високо образовање према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и струч-
них 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 
3/10), доказ о знању мађарског језика.

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

спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно 
образовање.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописа-
них чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат треба да 
испуњава и услове из чл. 24 и 26 Закона о 
раду. Уз пријаву на конкурс приложити: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, уверење о држа-
вљанству, доказ о знању мађарског језика за 
радна места наставника. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду, а уверење о некажња-
вању прибавља установа. Одлуку о избо-
ру кандидата директор ће донети у року од 
осам дана од дана добијања мишљења орга-
на управљања. Пријаве на конкурс слати на 
адресу школе. Рок за подношење пријава је 
осам дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

Ш а б а Ц

ош „лаза К. лазарЕвиЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/352-047
факс: 015/304-170

секретар

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или 
дипломирани правник који је стекао високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од 4 године. Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање (оверена фотокопија ори-
гинал дипломе); уверење од држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци). 
Пре закључења уговора о раду, а по доно-
шењу одлуке о избору кандидата, кандидат 
мора донети доказ (лекарско уверење-општа 
здравствена способност) о испуњености усло-
ва из чл. 120 став 1 тачка 3, а доказ из чл. 120 
став 1 тачка 3 (уверење о неосуђиваности) 
прибавља установа по завршетку конкурса. 
Пријаве са потребном документацијом подно-
се се лично или писменим путем, на горена-
ведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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ЕКоноМсКо-трГовинсКа 
шКола
15000 Шабац, Масарикова 29

1. Професор економске групе 
предмета
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања

2. Професор економске групе 
предмета
на одређено време до повратка радника 
са боловања

3. Помоћни радник-
спремачица

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011), Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручној шко-
ли. Кандидати под редним бр. 3 треба да 
испуњавају опште услове прописане законом. 
Пријаву и доказе о испуњености услова дос-
тавити у року од осам дана од дана објављи-
вања конкурса, на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир.

У Ж и Ц Е

срЕдња шКола 
„свЕти аХилијЕ“
31230 Ариље, Војводе Мишића 40
тел. 031/891-427

наставник физике
на одређено време до повратка радника 
са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струков-
не студије), у складу са Законом о високом 
образовању; високо образовање на основним 
студијама у трајању од 4 године, по пропи-
су о високом образовању који се примењи-
вао до 10.09.2005. године. Кандидат треба да 
испуњава услове прописане чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ГиМназија  
„јосиФ ПанЧиЋ“
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/865-665

Професор рачунарства и 
информатике
са 81% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); држављан-
ство РС; да нема законских сметњи за рад у 

просвети у складу са чл. 120 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09)-школа прибавља 
по службеној дужности; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима-кандидат је дужан 
да достави уверење пре закључивања угово-
ра о раду; услови предвиђени Правилником 
о степену и врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у гимназији. Уз прија-
ву на конкурс поднети следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених. Пријаве слати на 
адресу гимназије или донети лично у секре-
таријат школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. За све потреб-
не информације звати на број телефона: 
031/865-665 - секретар школе.

основна шКола за 
слушно оштЕЋЕну дЕЦу 
„МиодраГ в. МатиЋ“
31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-690

наставник енглеског језика
са 30% радног времена (6 часова 
недељно у првом и другом разреду)

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове 
предвиђене чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и чланом 2 
Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Просветни гласник РС“, бр. 4/03), као и 
услове наведене у систематизацији радних 
места у ОШ за слушно оштећену децу „Миод-
раг В. Матић“. Наставу енглеског језика може 
да изводи: професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност. 
Пријаву са потпуном документацијом (извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држа-
вљанству РС; оверена копија дипломе; лекар-
ско уверење; уверење о положеном стручном 
испиту) доставити на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“.

в а љ Е в о

ПрЕдшКолсКа установа 
„ланЕ“
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

шеф рачуноводства
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, са 
најмање 12 месеци радног искуства на руко-
водећим пословима. Потребно је да кандида-
ти испуњавају и услове из члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Уз молбу доставити следећу документацију: 
диплому о завршеној школи, извод из мати-
чне књиге рођених, држављанство Републике 
Србије, уверење да кандидат није осуђиван, 
лекарско уверење.

тЕХниЧКа шКола
14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1
тел. 014/221-529

Професор музичке културе
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, сле-
дећих занимања: академски музичар, дипло-
мирани музичар (сви смерови), дипломирани 
музиколог, дипломирани музички педагог, 
професор солфеђа и музичке културе, про-
фесор музичке културе, дипломирани етно-
музиколог, академски музичар-композитор, 
дипломирани композитор. Уз пријаву кан-
дидат подноси: оверен препис дипломе или 
уверења о завршеној школи, уверење да се 
против њега не води кривични поступак (узи-
ма се у Вишем суду), извод из матичне књиге 
рођених и уверење да је држављанин Репу-
блике Србије.

ош „илија БирЧанин“
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104, 271-270

Професор физичког 
васпитања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одгова-
рајуће школе; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од 6 месеци, нити за 
кривично дело против достојанства личности 
и морала; да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс 
приложити: уверење о држављанству; ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; лекарско уверење и доказ о 
неосуђиваности за поменута кривична дела.

в ра њ Е

ош „20. оКтоБар“
17507 Власе
тел. 017/57-102

Помоћни радник

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз прија-
ву на конкурс поднети: оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење да кан-
дидати нису осуђивани. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.
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ош „1. Мај“
Народног фронта бб
Вртогош, 17521 Ристовац
тел. 017/445-323

Помоћни радник (радник на 
одржавању хигијене)
на одређено време до повратка радника 
са неплаћеног одсуства, за рад у 
издвојеном одељењу у Содерцу

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Поред опш-
тих услова предвиђених законом, кандидати 
треба да поседују и I степен стручне спреме, 
основно образовање и држављанство РС. Уз 
пријаву кандидати треба да приложе: доказ 
о стеченом образовању, уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење суда да против њих није покренута 
истрага, нити подигнута оптужница за кри-
вично дело из надлежности суда, које није 
старије од 6 месеци. Лекарско уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Потребну документацију доста-
вити у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Рок за пријаву је 8 дана.

З а ј Е ч а р

ош „дЕсанКа 
МаКсиМовиЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 4
тел. 019/421-847
e-mail: desanka@verat.net

наставник математике
са 44% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наве-
деном занимању; пробни рад од 3 месеца; 
да кандидат испуњава услове прописане у 
чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; остали услови прописани 
законом, другим прописима и актом о систе-
матизацији радних места у школи. Уз пријаву 
поднети: оверену копију дипломе, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања.

ош „ХајдуК вЕЉКо“
19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб

наставник математике
са 11% радног времена, за рад у 
матичној школи и издвојеном одељењу 
у Звездану

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 
да кандидат испуњава услове прописане у чл. 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Услов да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доказује се лекарским уве-
рењем које изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву поднети: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених. Пријаву 
на конкурс са документацијом доставити лично 
или на адресу школе, у року од осам дана од 
дана објављивања. Документација се подноси 
у оригиналу или у овереној фотокопији. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Додатне информације на број 
телефона: 019/440-116.

З р Е њ а н и н

ош „МилојЕ ЧиПлиЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Професор енглеског језика
на мађарском језику, за 11% норме

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; 
доказ о знању мађарског језика у складу са 
чланом 121 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), оверена фотоко-
пија дипломе о завршеном средњем, вишем 
или високом образовању на мађарском језику 
или оверена фотокопија уверења о положе-
ном испиту из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе.

олигофренопедагог

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом ментално ометеном у раз-
воју, дипломирани дефектолог-олигофренолог.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: у погледу образовања у складу 
са чл. 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011): да имају одгова-
рајуће високо образовање у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011), и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије) у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем. Кандидати треба да 
испуњавају услове наведене у чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011). Када се образовно-васпитни рад 
остварује на језику националне мањине, лице 
мора да има и доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс доставити: кратку биографију, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми (овера не старија од 6 месеци), овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (овера не старија од 6 месеци), оверену 
фотокопију држављанства (овера не старија 
од 6 месеци). Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима кандидати ће достави-
ти пре закључења уговора о раду, а доказ о 
некажњавању прибавља установа. Кандида-
ти који испуњавају горенаведене услове биће 
упућени на претходну проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити поштом, у року од 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на број телефона: 023/771-109.

Друштвена одговорност
људи су мера успеха
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Поставите 
питања
Телефон:  
011/29 29 509 

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

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

Да ли Немачка тражи лекаре опште медицине преко Националне службе Да ли Немачка тражи лекаре опште медицине преко Националне службе 
за запошљавање?за запошљавање?
Тренутно је актуелан конкурс за специјалисте кардиологије на клиници у Немачкој. Од других Тренутно је актуелан конкурс за специјалисте кардиологије на клиници у Немачкој. Од других 
огласа за рад у иностранству за медицинску струку објављујемо и оглас клинике у Кувајту, огласа за рад у иностранству за медицинску струку објављујемо и оглас клинике у Кувајту, 
која тражи специјалисте: дерматологије, за ухо, грло, нос, педијатрије, као и физиотерапеуте која тражи специјалисте: дерматологије, за ухо, грло, нос, педијатрије, као и физиотерапеуте 
и медицинске сестре. Како бисте на време били информисани о огласима за рад у Немачкој, и медицинске сестре. Како бисте на време били информисани о огласима за рад у Немачкој, 
пратите сајт Националне службе или се информишите у вама најближој служби. Поред тога, пратите сајт Националне службе или се информишите у вама најближој служби. Поред тога, 
на сајту НСЗ можете наћи списак агенција за запошљавање, које су верификоване од стране на сајту НСЗ можете наћи списак агенција за запошљавање, које су верификоване од стране 
ресорног министарства, па се можете и њима обратити, уколико намеравате да конкуришете ресорног министарства, па се можете и њима обратити, уколико намеравате да конкуришете 
за рад у иностранству.

Завршио сам средњу економску школу и апсолвент сам на Факултету спорта и Завршио сам средњу економску школу и апсолвент сам на Факултету спорта и 
физичког васпитања у Новом Саду. Нисам пријављен на евиденцију Националне физичког васпитања у Новом Саду. Нисам пријављен на евиденцију Националне 
службе за запошљавање. Интересује ме да ли бих преко НСЗ могао да се укључим у службе за запошљавање. Интересује ме да ли бих преко НСЗ могао да се укључим у 
обуку/преквалификацију за фризера? 
Студенти млађи од 26 година не могу бити пријављени на евиденцију НСЗ. Уколико лице није Студенти млађи од 26 година не могу бити пријављени на евиденцију НСЗ. Уколико лице није 
у том статусу, може се пријавити на евиденцију, чиме стиче право на укључивање у мере у том статусу, може се пријавити на евиденцију, чиме стиче право на укључивање у мере 
додатног образовања и обука.

Налазим се у радном односу, али сам заинтересован за одлазак из земље и рад у Налазим се у радном односу, али сам заинтересован за одлазак из земље и рад у 
иностранству, у области грађевинске струке. На који начин могу доћи до информаиностранству, у области грађевинске струке. На који начин могу доћи до информа-
ција о расположивим понудама за рад у иностранству?ција о расположивим понудама за рад у иностранству?
Поводом вашег интересовања за рад у иностранству, преносимо вам следеће информације: Поводом вашег интересовања за рад у иностранству, преносимо вам следеће информације: 
1) Миграциони сервисни центар свакодневно пружа индивидуалну помоћ и саветовање миг1) Миграциони сервисни центар свакодневно пружа индивидуалну помоћ и саветовање миг-
ранатима и потенцијалним мигрантима о ризицима илегалне миграције и могућностима за ранатима и потенцијалним мигрантима о ризицима илегалне миграције и могућностима за 
запошљавање у оквиру легалних миграција, упућује на релевантне локалне институције са запошљавање у оквиру легалних миграција, упућује на релевантне локалне институције са 
циљем развијања индивидуалних знања и вештина и повећања могућности за запослење у циљем развијања индивидуалних знања и вештина и повећања могућности за запослење у 
земљи и иностранству. Све информације су обезбеђене у форми информатора о државама, земљи и иностранству. Све информације су обезбеђене у форми информатора о државама, 
који се могу скинути са српске странице сајта  www.migrantservicecentres.org или добити личкоји се могу скинути са српске странице сајта  www.migrantservicecentres.org или добити лич-
но у просторијама МСЦ.но у просторијама МСЦ.
Информатори о државама садрже детаљне информације о могућностима за запослење и стуИнформатори о државама садрже детаљне информације о могућностима за запослење и сту-
дирање у иностранству, визним режимима, процедурама за добијање виза, радних и борадирање у иностранству, визним режимима, процедурама за добијање виза, радних и бора-
вишних дозвола, условима студирања, спајању породица, правима и подршци мигрантима у вишних дозвола, условима студирања, спајању породица, правима и подршци мигрантима у 
земљама дестинације, као и остале корисне информације о исељењу или привременом одлаземљама дестинације, као и остале корисне информације о исељењу или привременом одла-
ску у иностранство и програмима реинтеграције за повратнике у Србију.ску у иностранство и програмима реинтеграције за повратнике у Србију.
Миграциони сервисни центар налази се на Одсеку Вождовац Филијале за град Београд НаМиграциони сервисни центар налази се на Одсеку Вождовац Филијале за град Београд На-
ционалне службе за запошљавање, у улици Косте Абрашевића 10, телефони: 011/2407-730 и ционалне службе за запошљавање, у улици Косте Абрашевића 10, телефони: 011/2407-730 и 
2416-836.
2) Списак агенција за запошљавање које посредују за запошљавање у иностранству уз одо-
брење Министарства економије и регионалног развоја, можете наћи на сајту Националне 
службе за запошљавање, на страници www.nsz.gov.rs/page/info/sr/agencije.html.
3) Поред тога, можете се информисати у вама најближој филијали Националне службе за за3) Поред тога, можете се информисати у вама најближој филијали Националне службе за за-
пошљавање о могућностима које вам као запосленом лицу које тражи промену посла стоје пошљавање о могућностима које вам као запосленом лицу које тражи промену посла стоје 
на располагању. 

У претходном периоду радио сам шеснаест месеци, са седам месеци паузе. Да ли У претходном периоду радио сам шеснаест месеци, са седам месеци паузе. Да ли 
имам право на новчану накнаду?имам право на новчану накнаду?
Незапослено лице коме је престао радни однос, односно осигурање по неком од законом предНезапослено лице коме је престао радни однос, односно осигурање по неком од законом пред-
виђених основа за остваривање права на новчану накнаду и које се пријави на евиденцију виђених основа за остваривање права на новчану накнаду и које се пријави на евиденцију 
незапослених и поднесе захтев, може остварити ово право, ако су испуњени и услови који се незапослених и поднесе захтев, може остварити ово право, ако су испуњени и услови који се 
односе на период обавезног осигурања за случај незапослености. Како је за утврђивање ових односе на период обавезног осигурања за случај незапослености. Како је за утврђивање ових 
чињеница неопходно извршити увид у радну књижицу или друге доказе, предлажемо да чињеница неопходно извршити увид у радну књижицу или друге доказе, предлажемо да 
се обратите сарадницима на пословима осигурања у вашој филијали Националне службе за се обратите сарадницима на пословима осигурања у вашој филијали Националне службе за 
запошљавање, ради добијања потпуне информације.

ПОСАО У 
ИНОСТРАНСТВУ
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Школа за основно и средње образовање „Свети Сава“

СТВАРАН 
ПОТЕНЦИЈАЛ

Послодавци из области текстилне и штампарске струке, као и два јавна предузећа која ангажују 
сезонске раднике на пословима одржавања зеленила и хигијене, обишли су школске радионице и 

присуствовали извођењу практичне наставе, упоређујући и процењујући професионалне способности 
ученика ометених у развоју. Неки од њих су већ комплетни радници, који би сутра могли да седну на 

радно место у фирми

На иницијативу Националне службе за запошљавање и 
Градске општине Чукарица, београдски послодавци 
посетили су почетком марта Школу за основно и 
средње образовање „Свети Сава“ на Умци, како би се 
упознали са радом ове школе за образовање деце оме-

тене у развоју и проценили могућност запошљавања свршених 
школараца у својим фирмама. Четрнаест послодаваца из области 
текстилне и штампарске струке, као и два јавна предузећа која 
ангажују сезонске раднике на пословима одржавања зеленила 
и хигијене, обишли су школске радионице и присуствовали из-
вођењу практичне наставе, упоређујући и процењујући профе-
сионалне могућности и способности ученика.  

- Лица са посебним потребама могу успешно обављати вели-
ки број послова. С обзиром да НСЗ има одличну сарадњу са шко-
лом „Свети Сава“, која образује добре и предане раднике, позвали 
смо послодавце који имају могућности да запосле и лица са про-
блемима у развоју. Хтели смо да покажемо како ова деца прак-
тично раде, а све у циљу да им нађемо посао. Ако бисмо успели 
да их запослимо, то би много значило за њихову даљу социјали-
зацију, а растеретиће и њихове породице, које су углавном у дос-
та лошој материјалној ситуацији. НСЗ је недавно објавила нове 
конкурсе за субвенционисано запошљавање особа са инвалиди-
тетом. Позивамо све послодавце да дођу код нас и информишу се 
о програмима, условима конкурисања, о другим услугама које 
им нудимо, као што је селекција кандидата, и да поднесу захтеве 
за субвенцонисано запошљавање, обратила се послодавцима Ду-
шица Лукић, руководилац Службе Чукарица НСЗ.

из клупе на радно место
И Јавно предузеће „Ада Циганлија“ се прикључило овој акцији. 
- Ми смо овде у школи врло често и драго нам је што можемо 

да помогнемо, не само тако што ће ученици правити сувенире 
који ће се продавати на Ади овога лета, већ ћемо и неколико уче-
ника који су завршили средњу школу запослити у нашем пре-
дузећу на сезонским пословима. На тај начин ћемо придонети 
њиховој инклузији и повећати запошљавање лица из маргина-
лизованих група. Већ имамо неколико сезонских радника из ове 
групе, који су врло вредни и чијим радом смо веома задовољни. 
Од пре две године са Општином Чукарица сарађујемо и на се-
зонском запошљавању Рома, који су пресељени из насеља испод 
Газеле, а и убудуће ћемо наставити да помажемо осетљивим 
друштвеним групама, колико год будемо у могућности, рекао је 
Зоран Гајић, директор Јавног предузећа „Ада Циганлија“.

Ивана Згоњанин, из фирме „Стефани лукс“, која се већ 10 го-
дина бави производњом баштенског програма и кућног тексти-
ла, такође најављује сарадњу са школом.

- Радимо за велике системе, као што су „Метро кеш енд кери“, 
„Уради сам“, „Кока кола“, али и за више малопродајних објеката. 
Задовољна сам овим што смо видели у школи, начином како се 
ради са децом и резултатима које деца постижу. Сарадњу са шко-
лом видим у правцу услужног рада за нашу фирму. Ми бисмо 
доносили моделе и кројеве, а деца би по њима шила и испоручи-
вала нам готове производе, каже Ивона.

Саша Тасовић, из фирме „Тора комерц“, бави се производњом 
и продајом рекламног материјала:

- Прво сам био скептик, али сам се брзо уверио да овде има 
деце која би већ сутра могла да почну са радом у нашој фирми. 
Бавимо се производњом сувенира које увозимо или шијемо, а 
веома сличне артикле, торбе и цегере, видели смо и овде у школи. 
Ако деца раде тај посао овде у школи, могли би да га раде и у 
фирми. Међутим, наша фирма није велика и нема законску оба-
везу да запошљава особе са инвалидитетом, а пошто је економ-
ска ситуација таква каква је, смањен је промет и обим послова. 
Мојој фирми су тренутно потребни радници који могу да раде не 

Конкурси НСЗ
Национална служба за запошљавање недавно је објавила 

нове конкурсе за доделу субвенција као подршку послодавцима 
при запошљавању особа са инвалидитетом:

- Конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са ин-
валидитетом које се запошљавају под посебним условима, а 
за програме:

А) Рефундација трошкова за асистенцију на радном месту
Б) Рефундација трошкова прилагођавања радног места

- Конкурс за доделу субвенције зараде за запошљавање особа 
са инвалидитетом без радног искуства

- Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују особе са инвалидитетом и/или њихови 
асистенти.

Сви заинтересовани детаљне информације о програмима 
НСЗ могу добити у надлежним филијалама или се информисати 
преко сајта НСЗ: www.nsz.gov.rs.
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један, већ по потреби и три или четири различита посла. За ове 
младе људе би то било тешко, а и међусобно се разликују по спо-
собностима. Треба наћи начин да се и фирме које немају закон-
ску обавезу мотивишу да запошљавају особе са инвалидитетом, 
можда путем слања деце на праксу у разна предузећа, где би се 
практично показало ко је колико способан да одговори захтеви-
ма конкретног радног места. 

Предузеће „Палматекс компани 21“ бави се производњом и 
прерадом текстила преко 22 године, у Загребу и Београду. 

- С обзиром да се бавим серијском производњом, не тражим 
комплетног радника, који зна да састави производ од почетка 
до краја, већ ми је битно да радник зна да ради једну фазу или 
операцију. Обишао сам кројачку радионицу, видео услове рада и 
разне послове које деца обављају. Неки од њих су већ комплетни 
радници, који би сутра могли да седну на радно место у нашој 
фирми. Свакако ћу бити у контакту са школом, каже Душан Рађе-
новић.

шампиони без сале
Школа „Свети Сава“ постоји од 1946. године. Половина уче-

ника је у домском смештају, а половина долази на наставу од 
својих кућа. Од укупно 160 ученика, у дому се налази 75. Од ове 
године школа је увела у свој програм и образовање одраслих за 
штићенике дома у Сремчици, које у школу свакодневно довозе на 
наставу. Са Општином Чукарица школа је успешно конкурисала 
за средства ЕУ за формирање Дневног центра за децу, који ће по-
чети са радом крајем маја месеца. Пројекат подразумева да ће 
сва деца са општине Чукарица која су ван система образовања и 
социјалне заштите, моћи 5 дана недељно, од 9 до 17 часова, да бо-
раве у школи „Свети Сава“, под стручним надзором, а биће укљу-
чена у разне активности и обуке. Према евиденцији општинског 
Центра за социјални рад, ради се о 116 младих особа, којима ће 
овај пројекат, по речима Љиљане Вукошић, директорке школе, 
омогућити постепену инклузију. 

- Пројекат ће трајати 11 месеци, а надамо се да ће и након 
тога заживети. Имамо и дивно имање у Пећанима код Умке, где 
ћемо пробати да покренемо пројекат развијања пољопривреде и 
оформимо Центар за терапију биљкама и животињама. Плани-

рали смо да Центар буде доступан и ученицима свих школа на 
територији града. Иначе, у оквиру наше средње школе имамо 4 
подручја рада – машинство и обрада метала, хемија, неметали 
и графичарство, пољопривреда, производња и прерада хране и 
текстилство и кожарство. У оквирима ових подручја рада имамо 
око 10 образовних профила, а образовање је од једногодишњег до 
четворогодишњег. У односу на стручну процену и професионал-
ну оријентацију, ученици се према својим жељама и могућности-
ма опредељују за конкретна занимања. Квалитет образовања у 
нашој школи је веома задовољавајући, с обзиром на велики број 
часова практичне наставе, што је веома битно за децу са сметња-
ма у развоју. Са ученицима не раде само дефектолози, већ и ма-
шински, графички и пољопривредни инжењери, као и професори 
општеобразовних предмета. Са доношењем новог Закона о реха-
билитацији и запошљавању особа са инвалидитетом створени су 
услови за међусобно повезивање образовних институција, Служ-
бе запошљавања и послодаваца, у смислу изналажења пута за 
упошљавање ове категорије грађана, како бисмо им омогућили 
да постану друштвено корисни чланови заједнице. Социјализа-
ција ове деце је јако битна и сви наши разни стручњаци конти-
нуирано раде на томе. Поред образовног рада, у школи се бавимо 
и васпитним радом. Пример за то су успеси наше деце на свим 
спортским републичким такмичењима, као и на светској олим-
пијади одржаној прошле године у Грчкој, што се може закључити 
и по великом броју пехара и награда који су изложени у холу. То 
није само наш успех, него и успех за нашу земљу, а школа, нажа-
лост, још увек нема фискултурну салу.

Н.	Новаковић

Практичан рад на првом месту
- Тренутно увежбавамо заваривање електролучном мето-

дом. Момци су супер и сви су добри. За школу смо правили тен-
ду од 40 квадрата, комплетну браварску радионицу, решетке за 
прозоре, заштиту за дрвеће, а сами правимо и алат који нам је 
потребан. Из наше радионице излазе комплетни бравари. Раде 
и обичну и грађевинску браварију, и ентеријер и екстеријер. По-
ред редовних група имамо и групу деце која долазе два пута 
недељно, како би се видело да ли им овакво занимање одговара. 
Коме не одговара, може да пређе у неку другу радионицу, код 
графичара или текстилаца. Чиме ће се бавити у животу зависи 
од њихових жеља и способности, каже Никола Милић, настав-
ник практичне наставе у школи „Свети Сава“.

Михајло Димић из Обреновца је основну школу завршио 
у свом граду, а већ две године похађа средњу школу на Умци. 
Каже да је друштво у школи супер, професори добри, услови 
рада одлични. Савладао је све што чини браварски занат. Када 
га је стриц видео како вари, потпуно се одушевио, па ће на лето 
радити заједно.

Посетили смо и пољопривредну радионицу и причали са 
Антоанелом Гвозденовић, наставницом практичне наставе из 
основне биљне производње. 

- Децу оспособљавамо за производњу цвећа, садног мате-
ријала, заснивање и одржавање зелених површина. Учимо их 
негу биљака, заштиту, раст и развој биљака, о земљишту, штето-
чинама, све што биљка захтева од сетве до плода, прикупљању 
и сабирању семена. Ради се о двогодишњем оспособљавању 
деце. Са овим звањем могу да раде у „Зеленилу“, у цвећарама 
или могу гајити цвеће у пластеницима.  

Снежана Нинковић, дефектолог у школи, каже да јој није 
тешко да ради са овом децом. 

- Изазов је од детета са посебним потребама створити ко-
рисног члана друштва. Наравно да су њихове способности ин-
дивидуално различите, али ако је дете очуваније, може са њим 
лепо да се ради, а углавном то и успевамо. Наш рад је индиви-
дуалан. Сваком детету се посебно приступа, у складу са оним 
што може да прихвати и усвоји. Сада се код нас много говори о 
инклузији, на чему се одувек пуно радило у нашој школи, јер је 
поподневно дружење саставни део васпитног рада који није ве-
зан за учионице. Много се ради на томе да се наша деца укључе 
у друштво. Надам се да ће и шира заједница почети да их при-
хвата, чему ће много помоћи њихово запошљавање, јер ова деца 
поседују стваран потенцијал. 
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Трећа фабрика словеначког „Горења“ у Србији, за про-
изводњу санитарне опреме и веш-машина, пуштена 
је протекле недеље у рад у Зајечару. У њој ће посао 
добити 300 радника и биће веома важна за развој 
целе источне Србије. Потпредседница Владе Србије 

за привредни и регионални развој, Верица Калановић, која је 
присуствовала свечаном отварању фабрике, истакла је да до 
сада за источну Србију инвеститори нису показивали већи ин-
терес, а да је фабрика „Горења“ пионирски подухват и највећа 
индустријска инвестиција у овом делу Србије.

„Ми смо данас показали да у источну Србију вреди улагати, 
да производи који се овде праве могу да одговоре најзахтевнијим 
светским тржишима, а да су радници из овог региона квалифи-
ковани за то“, изјавила је потпредседница Владе и нагласила да 
Влада Србије овакве пројекте мора да подржава. Она је изразила 
уверење да ће ово бити подстицај и за друге инвеститоре да дођу 
у овај део Србије и улажу.

Отварању су присуствовали и словеначки амбасадор у Бе-

ограду Франц Бут, председник УРС Млађан Динкић, који је као 
тадашњи министар економије радио на овој инвестицији и гра-
доначелник Зајечара Бошко Ничић.

Динкић је посебно истакао велики значај Агенције за страна 
улагања и промоцију извоза Републике Србије (Сиепа) у оваквим 
пројектима.

„За овакве развојне циљеве у неразвијеним деловима Србије 
прошле године уложено је око три милијарде динара. Урадили 
смо огроман посао са мало новца и то искуство нам даје разлог 
да будемо оптимисти“, рекао је Динкић.

Градоначелник Ничић истакао је да је ова фабрика прва већа 
инвестиција у Зајечару у последњих неколико година.

„Радујем се што ћемо на делу показати да располажемо до-
брим и стручним радницима за све врсте послова“, казао је Ни-
чић.

Члан управе словеначке фирме, Бранко Апат, рекао је да фа-
брика у Зајечару тренутно има 96 радника, али да ће се тај број 
ускоро значајно повећати. „Планирамо да ове године тржишту 

понудимо 30.000 умиваоника и 70.000 веш-машина“, рекао је 
Апат и додао да је посебно значајно што готово 95 одсто произ-
водње „Горења“ иде на страно тржиште.

Компанија „Горење“ већ има фабрике у Ваљеву и Старој Па-
зови, а са отварањем нове фабрике веш-машина у Зајечару, посао 
ће наћи 300 радника. „Горење“ ће тако у свим својим фабрикама 
у Србији запошљавати више од 1.500 радника, а укупна улагања 
износиће више од 60 милиона евра.

„Горење“ чак 95 одсто своје производње извози у земље Ев-
ропске уније, Русију и Америку. Недавно је покренуто ширење 
производње у Ваљеву, где се гради нова хала, инвестира додат-
них 20 милиона евра и планира запошљавање 400 нових радни-
ка. За све наведене послове у Србији, у последњих шест година, 
„Горење“ је добило подршку кроз Програм за подстицај директ-
них инвестиција преко Сиепе и Министарства економије.

Извор:	Танјуг

„Горење“ у Зајечару

У ИСТОЧНУ СРБИЈУ 
ВРЕДИ УЛАГАТИ

Компанија „Горење“ већ има фабрике у Ваљеву и Старој Пазови, а са отварањем нове фабрике 
веш-машина у Зајечару посао ће наћи 300 радника. „Горење“ ће у свим својим фабрикама у Србији 

запошљавати више од 1.500 радника, а укупна улагања износиће преко 60 милиона евра
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Национална служба за запошљавање је крајем 2011. године 
објавила „Водич за избор занимања“. Публикација је креирана у 
оквиру заједничког пројекта PBILD програма Уједињених нација 
у Јужној Србији „Одржање мира и инклузивни локални економски 
развој“. Објављивање „Водича“ финансијски је помогла Међународ-
на организација рада, а реч је о проширеном издању из 2005. годи-
не. Ауторски тим чинили су психолози, који су у НСЗ запослени на 
позицијама саветника за планирање каријере.

„Водич за избор занимања“ намењен је ученицима осмог раз-
реда, а могу да га користе и стручни сарадници у школама, разред-
не старешине, родитељи. Конципиран је да има двоструку функцију: 
као средство информисања осмака (садржи описе 175 занимања, 
15 заната, као и нека потенцијална занимања будућности; инфор-
мације о корацима при избору занимања; информације о средњим 
школама, са описом смерова у њима) и интерактивно штиво, које се 
састоји из низа упитника за самопроцену. Попуњавање упитника 
омогућава осмацима да више сазнају о својим интересовањима, 
способностима и особинама личности, што ће им помоћи при упису 
средње школе, односно избору занимања. 

„Водич“ је визуелно атрактиван, садржај је прегледан, са јасно 
одвојеним целинама. Коришћење ове публикације је једноставно, 
јер јасна упутства омогућавају ученику да ради самостално. 

Тираж штампане верзије „Водича“, од 25.000 примерака, дос-
тављен је филијалама НСЗ, како би, као бесплатна публикација, 
били достављени школама. „Водич“ је доступан и у електронској 
форми, на сајту НСЗ: www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs.

У Средњобанатском округу у току је дистрибуција „Водича“ у 
основним школама. У ОШ „Вук Караџић“ у Зрењанину, као једној од 
школа са којима Филијала Зрењанин НСЗ редовно сарађује у окви-
ру професионалне оријентације ученика завршног разреда, одржа-
на је промоција „Водича“. Основне информације изнеле су Татјана 
Павловић, директорка школе и Александра Штрбац, саветница за 
планирање каријере у Филијали Зрењанин.

С обзиром да је број примерака ограничен, у локалним медији-
ма је пласирана информација да ученици који имају рачунар могу 
користити електронску верзију. Расположиви штампани примерци 
се у школама користе као средство информисања и интерактивно 
штиво.

	 	 	 	 А.	Штрбац

Промоција „Водича за избор занимања“ у Зрењанину

инТЕраКТивно ШТиво
„Водич“ је намењен ученицима осмог разреда, а могу да га користе и стручни сарадници у школама, 

разредне старешине, родитељи. Садржи описе 175 занимања, 15 заната, као и нека потенцијална 
занимања будућности, информације о корацима при избору занимања, о средњим школама, као и низ 

упитника за самопроцену

Особине које су важне за 
     успешну каријеру

Флексибилност - Спремност да се прилагодиш промена-
ма и да их прихватиш као изазове који могу бити прилика да 
напредујеш у каријери. То је такође и спремност да ти утичеш 
на околности које могу да унапреде пословање.

Отпорност на стрес - Суочавање са брзим променама, 
кратким роковима и тешким саговорницима без превише оме-
тајућих емоција (узнемиреност, љутња, паника). 

Висок мотив постигнућа - Спремност да посвећено 
радиш на постизању пословних циљева. Пожељно је да своје 
циљеве умеш да ускладиш са интересима послодавца.

Самодисциплина - Истрајност и добро организовање са 
циљем да успешно завршиш започети задатак или посао.

	 	 (Из „Водича за избор занимања“)

Најчешће грешке у 
     избору школе и занимања

Уписаћу се у најближу школу.
Згодно је када је школа близу куће, али то не треба да буде 

пресудно приликом твог избора. Постоје много важнији разлози 
за избор школе и занимања.

Уписаћу се у школу у коју иду и моји другови.
Биће другова и другарица и у новој школи. Старо друштво 

можеш да виђаш и у слободно време, али ти не могу помоћи ако 
си у погрешно одабраној школи!

Уписаћу се у ову школу јер је популарна.
Популарност је пролазна. Занимљиво је шта већина мисли, 

али ти ипак направи свој избор! Твој успех и задовољство може 
донети популарност и теби и твом занимању.

Уписаћу се у школу коју су за мене одабрали родитељи.
Родитељи могу имати занимљиве предлоге. Ти размисли, 

јер је време да направиш свој избор. Свакако немој да бираш 
школу само због родитеља. Такође, ако ти се жеље поклапају са 
родитељским, немој по сваку цену бирати нешто супротно.

Уписаћу се било где, јер имам слаб успех.
Чак и са слабијим школским успехом постоји могућност 

избора.
Одлука је донета, само једна школа долази у обзир, не раз-

мишљам о другим школама.
Не заборави да свако може да буде успешан у читавом низу 

занимања. Осим твог првог опредељења, важно је да имаш и ре-
зервне изборе због ограниченог броја места.

  (Из „Водича за избор занимања“)
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Земљотрес и цунами, који су 11. марта погодили североис-
ток Јапана, оштетили су нуклеарну централу Фукушима 
Даићи 1, удаљену око 270 километара од Токија. У реак-
торима тог постројења десиле су се експлозије, упркос 
покушајима хлађења и спречавања топљења нуклеарног 

језгра. Хаварија у јапанској централи на пречац је пресекла еру 
ренесансе нуклеарне енергије, која се очитавала у рекордној про-
изводњи струје добијене из уранијума, док су се земље утркивале 
у градњи реактора. Никле су 372 нуклеарке у 60 земаља. У наредне 
две деценије, према најавама Јукија Амана, директора Међунаро-
дне агенције за атомску енергију, још 30 држава добиће своје ре-
акторе. 

Стручњаци сматрају да је катастрофа у Јапану само успори-
ла развој нуклеарних технологија, али не и зауставила. Енергетске 
потребе човечанства све су веће и централно питање у будућности 
биће – одакле узети ту енергију. Нуклеарна енергија, како тврде 
њени заговорници, у овом тренутку је најјефтинија и најрацио-
налнија опција, јер реактори стварају велике количине енергије, а 
залихе уранијума готово је немогуће потрошити. Већ сада 16 од-
сто енергије добија се из нуклеарки, док се природне резерве угља, 
нафте и гаса брзо троше, а обновљиви извори, попут ветра, воде и 
сунца, споро и скупо развијају. 

Густа мрежа нуклеарки
Неке земље могле би у скоријој будућности да енергетски 

опстану без нуклеарки, али има и оних којима је то неизводљи-
во. У Европи је то Француска, на пример, док ће посебан проблем 
имати Јапан, до којег је тешко и скупо допремити друге енергенте 
за производњу струје. Планета је покривена мрежом нуклеарних 
електрана, па ризика нису поштеђене ни земље које су, из страха 
или због мањка средстава, одлучиле да се не упуштају у авантуру 
са радиоактивношћу. Поред Србије, без сопствених погона у Евро-

пи су и Португал, Норвешка, Италија, Аустрија, али то не значи да 
су ове земље заштићене од нуклеарне катастрофе која прети из 
суседног дворишта. На територији Европе активно је 195 реактора. 
Гради се још 19 -  11 у Русији, по два у Бугарској, Словачкој, Украји-
ни и по један у Финској и Француској.

Француска је европски лидер у производњи енергије у нукле-
аркама. Има 63 нуклеарке из којих добија 40 одсто енергије. Јапан 
има 55 нуклеарки, а Русија 32. Највише их је у САД - 110, а њихова 
укупна снага је већа од 100.000 мегавата. На ком год крају планете 
да се деси хаварија, зрачење би се брзо ширило.

Након катастрофе у Јапану будућност атомске енергије је дос-
пела на врх горућих политичких тема и у Европској унији. Због 
неслагања посланика, заснованих на политичким и националним 
разлозима, Европски парламент није усвојио резолуцију која је 
предвиђала и увођење привременог мораторијума на изградњу 
нуклеарних централа. Гласање о резолуцији је показало да у Ев-
ропском парламенту не постоји сагласност о европској нуклеарној 
безбедности. Иако је постојао начелни договор о тексту резолуције, 
различите посланичке групе су се успротивиле неким предложе-
ним решењима, а расправа се проширила и на питање будућности 
нуклеарне енергије у ЕУ. Против резолуције је гласало 300 посла-
ника, подржала су је 264, а 61 посланик је био уздржан. Поборници 
и противници нуклеарне енергије у Европском парламенту опту-
жили су једни друге за неуспех.

Без обуставе
Француска је прошле године имала корист од више стотина 

милиона евра, захваљујући одлуци Немачке да заустави осам 
нуклеарних реактора. Како је показала студија консултантске 
фирме SIA, објављена 28. фебруара, додатна добит од извоза струје 
Немачкој износила је 360 милиона евра. Француска није решила 

Годину дана од Фукушиме

ПРИРОДОМ 
ЗАУСТАВЉЕНА 
РЕНЕСАНСА 
Наша планета је покривена мрежом нуклеарних електрана, па ризика нису поштеђене ни земље које су 
одлучиле да се не упуштају у авантуру са радиоактивношћу. Поред Србије, без сопствених нуклеарних погона 
у Европи су и Португал, Норвешка, Италија, Аустрија, али то не значи да су ове земље заштићене од нуклеарне 
катастрофе која прети из суседног дворишта

Четврта генерација
Нуклеарке које су сада у употреби припадају другој гене-

рацији развоја реактора. Тренутно се усавршава трећа, али и 
четврта генерација. Садашње нуклеарке зависе од људског фак-
тора. У непредвиђеним ситуацијама човек мора да помогне у 
хлађењу. Нуклеарке четврте генерације су самоодрживе, пото-
пљене у воду која циркулише и саме активирају резервне сис-
теме хлађења. Код њих је вероватноћа акцидента приближена 
нули.

Према привременој процени, електрана у Фукушими је 
морала да издржи снагу земљотреса. Да ли постоји грешка у 
пројектовању или се једноставно није рачунало на удруже-
ну снагу земљотреса и цунамија? На та питања TEPCO (Tokyo 
Electric Power Company) ће морати да одговори након кризе.
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да преиспита своју опредељеност за нуклеарну енергију након Фу-
кушиме, мада је у јавности та тема добила велики значај. У Фран-
цуској се 75% струје производи из нуклеарних електрана. Недав-
ни извештај ревизорске институције показао је да је у нуклеарне 
електране између 1945. и 2010. уложено 188 милијарди евра.

Након нуклеарне катастрофе у Фукушими, влада Ангеле 
Меркел ставила је мораторијум на ту врсту енергије, што је дове-
ло до затварања осам реактора у Немачкој, од којих је један већ 
био заустављен. Немачка је морала то да надомести повећањем 
производње у термоелектранама, смањењем извоза, али и увозом. 
Француска је одговорила на захтев Немачке и од увозника привре-
мено постала извозник, захваљујући томе што је ставила на распо-
лагање капацитете својих реактора, али и зато што је унутрашња 
потрошња била слаба, јер су временске прилике биле благе.

Кабинет је саопштио да је та рачуница добијена захваљујући 
анализи података о трговини струјом између Француске и њених 
суседа, који показују да је постала нето извозник Немачкој, а за-
снована је на просечној цени од 51 евро за мегават час. Консул-
тантска кућа SIA предвидела је да Француска и у 2012. може да се 
нада додатним приходима од извоза Немачкој.

Међутим, како се наводи, на крају ће „потрошачи морати да 
плате рачун“ немачког напуштања нуклеарне енергије. Према 
процени неких оператера, то ће се одразити са додатних пет евра 
по мегават часу на њихов рачун за струју. Немачка ће морати да 
се упусти у велике инвестиције за расклапање електрана и ко-
ришћење обновљивих извора енергије.

астрономски износи за нуклеарке
Француска није међу земљама које су након Фукушиме одлу-

чиле да преиспитају свој нуклеарни програм. Међутим, у земљи 
је поново покренута жучна дебата о том питању, које се нашло и 
у предизборној кампањи. Садашњи председник Француске из де-
сничарске Уније за народни покрет, Никола Саркози, залаже се за 
задржавање високог удела нуклеарне енергије, као и за продужење 
века нуклеарки за додатних 20 година, значи на 60. Његов про-
тивкандидат из редова Социјалистичке партије, Франсоа Оланд, 
залаже се за смањење удела нуклеарки у производњи струје на 
50%. При томе, Оландова замисао је да се затвори само најстарија 
централа у Француској, у Фесенхајму, на трусном подручју.

Према писању француског портала „Футура сијанс“ (sciences), 
извештај ревизорске институције показао је да је у развој нуклеар-
не енергије утрошена астрономска сума. Од 1945. до 2010. године 
за систем нуклеарки у Француској потрошено је 188 милијарди 
евра. Изградња и оспособљавање за рад реактора коштало је 121 
милијарду евра, а истраживање 55 милијарди. За изградњу, рад и 
заустављање прототипа реактора са брзим неутронима издвојено 
је 12 милијарди евра.

Поред тога, извештај је показао да се почетни трошкови из-
градње у поређењу са снагом реактора повећавају с временом, као 
и да су трошкови коришћења француског нуклеарног парка у 2010. 
коштали Француску енергетску компанију EDF, иначе великог по-
борника нуклеарки, 8,9 милијарди евра.

За период од 2011. до 2025. године предвиђени су трошкови од 
55 милијарди евра, односно 3,7 милијарди евра, што је више него 
између 2008. и 2010, када су износили 1,5 милијарди евра. Према 
изештају ревизора, цена мегават часа, која је у 2010. износила 49,5 
евра, у будућности би требало да се повећа за 10%, због трошкова 
одржавања и усклађивања инсталација са стандардима.

Француска има 58 реактора, од којих ће пре 2022. године 22 
доћи до 40. године коришћења. Уколико Француска жели да их за-
твори без смањења удела нуклеарне енергије у производњи струје, 
морала би да изгради 11 реактора за мање од 10 година, што из-
гледа као немогућа мисија. Зато се у извештају ревизора наводе 
две могућности - да се продужи рок електрана или да се развију 
други извори и направи другачији енергетски микс.

Према писању француских медија, цена струје најјефтинија је 
из хидроелектрана - између 30 и 40 евра по мегават часу, а нукле-
арке су на другом месту - између 33 и 50 евра. Струја из електрана 
на угаљ кошта између 50 и 100 евра, у зависности од цене дозво-
ле за емисију угљен-диоксида, а на гас између 70 и 90 евра. Цена 
струје из ветрогенератора на копну је 80 евра, а на мору између 
150 и 200 евра. Мегават час из биомасе кошта између 100 и 150 
евра, а мегават час соларне енергије између 240 и 400 евра. 

А.Б.

Око Србије 20 реактора
Србија до 2015. неће моћи да размишља о градњи нукле-

арке, због мораторијума који је после Чернобиља увела СФРЈ. 
Немамо ни средстава за самосталне пројекте, али је прошле го-
дине из владе најављивано учешће Србије у градњи НЕ „Белене“ 
у Бугарској. Међутим, то што немамо реактор, не значи да смемо 
да будемо спокојни када је реч о нуклеарним катастрофама. У 
окружењу од 500 километара имамо 20 реактора. Да нешто за-
каже у било којем од њих, за неколико сати радиоактивни облак 
надвио би се над Србијом. 

„Најопаснија у нашој околики је румунска нуклеарка. Ту се 
реактор хлади тешком водом и када би било испуштено сред-
ство за хлађење, услед неке незгоде, уместо да систем почне да  
губи снагу, догодило би се супротно. Уследила би експолозија 
у милисекунди. Иста врста грешке догодила се у Чернобиљу“, 
објашњава Радојица Пешић, директор ЈП Нуклеарни објекти Ср-
бије.

Без обзира на то што не градимо нуклеарку, треба да разу-
мемо технологију, а морамо знати све и о зрачењу и заштити и 
развити добар систем објаве да се акцидент догодио, као и план 
деловања, односно одбране. Србија не образује довољно кад-
рова у овој области, па ће на Универзитету у Београду наредне 
школске године бити покренуте мастер студије из нуклеарне 
физике.



www.nsz.gov.rs

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

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

адрЕсЕ филијала нсЗ

поКрајинсКа 
слУЖба За 
ЗапоШљавањe

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

поКрајинсКа 
слУЖба За 
ЗапоШљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

11. октобра 25
тел. 016/202-400
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