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Запошљавање странаца у србији

ДОЗВОЛА ЗА РАД, УЗ 
ДОЗВОЛУ ЗА БОРАВАК
Новим Законом о запошљавању странаца ова област биће уређена 
по европским стандардима

Клуб За тражење посла

КЉУЧ ЈЕ У ДОБРОЈ ОБУЦИ
Клубови за тражење посла једна су од активних мера запошљавања 
чија је идеја водиља: Слободна радна места постоје. Само их је 
потребно открити!

Дан Заштите поДатаКа о личности

ОСНОВНО ЉУДСКО ПРАВО
Информациона технологија нуди огроман економски и друштвени 
потенцијал, али и рудник злата за предузећа на интернету која 
често користе личне податке, а да грађани нису тога свесни.
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реч уредника

НОВА РЕШЕЊА ЗА СТАРЕ ПРОБЛЕМЕ
Према последњим доступним подацима, у Србији легално бора-

ви око 70 хиљада страних држављана, али је радне дозволе затражило 
само њих 2,5 одсто. Према подацима НСЗ, дозволе за рад званично су 
дате углавном менаџерима, директорима компанија и IT стручњацима. 
Међутим, све траженије су и дозволе за куваре с познавањем егзотичних 
кухиња, као што су тајландска и кинеска. 

„Предложеним Законом о запошљавању странаца се на једнообра-
зан начин регулише област запошљавања странаца у Србији“, изјавила 
је помоћница министра економије, Љиљана Џувер, додајући да ће ње-
гово усвајање за последицу имати и привлачење страних инвестиција. 
Џувер је представила поједине одредбе Закона, према којима ће, поред 
осталог, странцима за рад у Србији бити потребан одобрен боравак и 
радна дозвола, док ће поједине категорије, попут дипломата и спортиста, 
бити изузете из обавезе поседовања радне дозволе. Страни држављани 
ће имати једнака права за случај незапослености као и домаћа лица, а 
Закон ће се односити како на странце који се запошљавају у Србији, тако 
и на послодавце који запошљавају те странце. Министарство економије и 
регионалног развоја надлежно је за спровођење овог Закона, за његову 
уједначену примену на територији Републике, као и за давање мишљења 
о његовој примени, док ће инспекцијски надзор за испуњавање услова за 
запошљавање странаца вршити Инспекторат рада, такође јединствено на 
целој територији Републике.

Министар рада и социјалне политике у Влади Републике Србије 
Расим Љајић протекле недеље је уручио решења о додели новчаних 
средстава у износу од 130 милиона динара за финансирање пројеката 
републичких и покрајинских савеза особа са инвалидитетом. Решења су 
добила 32 републичка и покрајинска савеза који окупљају укупно 526 
удружења и организација особа са инвалидитетом.

У овој години ће бити издвојено још 240 милиона динара за редовне 
конкурсе које ресорно Министарство расписује за финансирање органи-
зација особа са инвалидитетом, као и 30 милиона динара из Програма за 
пружање и унапређење услуга на локалном нивоу (ДИЛС). 

„Унапређење заштите података о личности један је од главних иза-
зова за Србију у 2012. години“, изјавио је повереник за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић. Он је на 
скупу поводом Европског дана заштите података о личности рекао да 
су усаглашавање правног поретка са европским стандардима заштите 
података о личности и озбиљан рад на примени тих стандарда у пракси 
двострука обавеза државе која мора да што пре надокнади пропуштено.

Повереник је истакао да је јачањем нормативног система, инсти-
туција и променом менталитета потребно мењати свест о значају заш-
тите података. Иако се тренутно у Европској комисији разматрају про-
цеси којима се обезбеђују нови, далеко ригиднији стандарди о заштити 
података о личности, а казна за оне који их руше износе више стотина 
хиљада евра у Србији се не примењује ни први ниво заштите. Заштит-
ник грађана Саша Јанковић указао је да у Србији основним правним ак-
том није гарантовано право на приватност које је у самој основи људске 
слободе. Европска комесарка за правду и основна права Вивијан Рединг 
упозорила је да су људи шокирани када схвате шта се дешава са њихо-
вим подацима. Европска комесарка је оценила да би неповерење грађана 
у погледу заштите њихових података могло да се одрази и на успешну 
примену савремених технологија. Лични подаци представљају рудник 
злата за предузећа на интернету која их често користе, а да грађани нису 
тога свесни, што активисти за заштиту личних слобода и Европска унија 
желе да регулишу.

У новембру и децембру 2011. године спроведена је анкета међу по-
слодавцима из Ниша, а у циљу прикупљања информација о мишљењу 
привредног сектора о пословној клими у граду. Сврха анкете је била да 
се Канцеларији за локални економски развој у Нишу обезбеде корисне 
информације које се односе на ставове оних који инвестирају и отварају 
нова радна места. Анкету је спровело Друштво економиста Ниша, а проје-
кат је финансиран од стране Краљевине Данске, кроз Суседски програм 
Министарства спољних послова Данске. Ова анкета је део настојања 
стратешког планирања/израде акционих планова економског развоја на 
нивоу локалне заједнице који се односе на будућност града. Кроз анкету 
је оцењивано 17 значајних државних институција, међу којима је и На-
ционална служба за запошљавање и функционери локалне самоуправе 
Града Ниша. На основу оцена 60 предузећа која послују на територији 
Ниша, Национална служба за запошљавање је оцењена просечном оце-
ном 4 што је и највиша оцена. Честитамо колегама из Ниша!

 В.Пауновић



За стварање профитабилне компаније, оријентисане ка 
даљем расту, није довољно само понудити потрошачима 
најбоље производе, ефикасну услугу и професионалну 
подршку. Вртоглав технолошки развој у новом миленију-
му доноси нова правила тржишног наступа. Потрошачи 

захтевају брзе имплементације технолошких достигнућа у циљу 
олакшања свакодневног живота. 

Пратећи своју визију, Weg је након дуготрајних, свеобухват-
них припрема, понудио тржишту Југоисточне Европе сопствену 
робну марку. У новоотвореној фабрици компаније Weg Technology 
у Железнику, производиће се LCD/LED телевизори најновије ге-
нерације, клима уређаји као и делови за производњу пластичних 
маса, са капацитетом од преко милион јединица годишње. 

Кућни апарати, бела техника и аудио-видео уређаји, које 
обједињује Weg бренд, одликују се квалитетом идентичним оном 
који имају светски произвођачи, а ценом су прилагођени нашем 
тржишту. На њиховом развоју раде тимови светских стручњака, 
користећи најновије технолошке иновације. Weg робна марка нуди 
потрошачима изванредан однос квалитета и цене, сврставајући се 
на тај начин у Бест бaj категорију производа.

У складу са развојем нових технологија и тржишним тенден-
цијама Weg бренд је уврстио у своју понуду и најновије профе-
сионалне системе, централне системе климатизације. Први такав 
пројекат на простору бивше Југославије изведен је у Хотелу Бал-
кан у центру Београда. 

Отварајући нову фабрику у Железнику министар економије и 
регионалног развоја, Небојша Ћирић, је рекао: 

„Домаћа компанија Weg Technology заслужује помоћ др-
жаве, јер је у стању да направи конкурентан производ, који по 
техничким карактеристикама нимало не заостаје за бренд име-
нима у области електронике, и то по цени јефтинијој од конкурен-
ције. Важно је да ћемо имати производ који до сада нисмо имали, 
а за који већ постоји интересовање великих трговачких ланаца 
као што су Дис, Метро, Delheize group“, рекао је Ћирић и додао да 
ће се, уз помоћ ове фабрике, сви производи који су се до сада уво-
зили из Кине и Турске производити у Србији.

Власник и директор компаније Weg Technology, Јовица Ђу-
рић захвалио се Министартсву економије и регионалног развоја 
и Фонду за развој, јер им је према његовим речима, ова помоћ 
била неопходна за завршетак реализације инвестиције, посебно у 
периоду економске кризе.

СМЦ

Још једна домаћа робна марка

ВРХУНСКИ 
КВАЛИТЕТ,  

А ЦЕНА 
ДОМАЋА

У производњу телевизора и клима уређаја 
најновије генерације, компанија Weg Technology 
је инвестирала преко 6 милиона евра, а затим 
добила кредит од Фонда за развој у износу од 

2,5 милиона евра. У новој фабрици у Железнику 
запослиће се 150 нових радника, а у будућности 

је планирано запошљавање још 500 људи, што ће 
зависити од развоја капацитета фабрике

Усмерени на извоз
У новоотвореној фабрици компаније Weg Technology у Же-

лезнику производиће се LCD/LED телевизори најновије гене-
рације, клима уређаји као и делови за производњу пластичних 
маса. Фабрика је мултифункционална и осим наведених произ-
вода у плану је и производња усисивача, малих кућних апарата 
и дигиталних рисивера са циљем да у будућности израсте у ин-
дустријски парк у коме ће 80 одсто производње бити намењено 
извозу.

Компанија Weg Technology остварује годишњи промет од 
око 10 милиона евра а њени производи продају се на тржишти-
ма Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Бугарс-
ке. Компанија сарађује са водећим светским произвођачима 
као што су Sony, Panasonic, Kenwood, Elektrolux, Zanussi, Indesit, 
Ariston...
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Драгијана Радоњић Петровић, државни секретар у Министар-
ству економије и регионалног развоја, изјавила је на конференцији 
поводом оснивања Удружења извозника Србије да је основни циљ 
оснивања овог Удружења, као и основни приоритет Владе Републи-
ке Србије, повећање извоза и извозно оријентисаних предузећа која 
ће уз помоћ овог Удружења имати могућност да раде на бољи и 
организованији начин.

“Охрабрујуће је да у последње време имамо динамичнији раст 
извоза од увоза и све већи број компанија које извозе, али оно на 
шта треба да се стави акценат је спољно трговински дефицит и 
незадовољавајућа структура извоза у коме доминирају сировине 
и полу-производи. Потребна је промена ове структуре и додавање 
производа више додатне вредности и учешћа ових производа у из-
возу“, истакла је Драгијана Радоњић Петровић и додала да је нео-
пходна подршка извозника који су својим досадашњим искуством 
спремни да пруже подршку и помоћ новим колегама и компанија-
ма које су спремене да извозе и освајају нова тржишта.

Директор Агенције за страна улагања и промоцију извоза 
(СИЕПА), Божидар Лаганин, изјавио је да је за подстицање извоза 
у овој години планирано 150 милиона евра и да ће СИЕПА активно 
подржати оснивање овог независног Удружења којем ће бити обез-
беђене просторије и опрема како би се што пре кренуло са радом.

Присутнима на конференцији обратили су се и Светозар Мр-
кшић, изабрани председник Управног одбора Удружења извозни-

ка Србије, Хозе Антонио Гомес, представник Делегације Европске 
уније у Србији као и вођа тима SECEP Пројекта Андржеј Шаферна-
кер.

Оснивање Удружења извозника Србије, на чијој је седници 
учествовало преко 70 компанија, реализује се у у оквиру активнос-
ти „Пројекта за развој конкурентности и промоцију извоза“ (SECEP), 
који финансира Европска унија са 3,5 милиона евра са циљем 
унапређења пословања, конкурентности и извозних капацитета 
малих и средњих предузећа у Србији.

Пројекат SECEP, поред Министарства економије и регионал-
ног развоја и Агенције за страна улагања и промоцију извоза (СИ-
ЕПА), подржали су и Кабинет потпредседника Владе за европске 
интеграције, Привредна комора Србије и Национална агенција за 
регионални развој.

СМЦ

Финансијски уговор у износу од 
100 милиона евра о реализацији друге 
транше четвртог Апекс зајма Европске 
инвестиционе банке од 250 милиона 
евра за мала и средња предузећа и 
предузећа средње тржишне капита-
лизације потписан је између Европске 
инвестиционе банке као зајмодавца, 
Републике Србије као зајмопримца и 
Народне банке Србије као агента.

Овим зајмом додатна средстава биће расположива под повољ-
ним условима за финансирање привредног развоја и кредитирање 
малих и средњих предузећа и предузећа средње тржишне капита-
лизације (од 250 до 3.000 запослених), што ће допринети привред-
ном расту у условима финансијске кризе и отварању нових радних 
места у земљи, саопштила је Народна банка Србије.

На тај начин пружа се подршка извозно оријентисаним преду-
зећима, аутомобилској индустрији, медијима, као и приоритетним 
пројектима, а средства се одобравају с рочношћу до седам година, 
периодом почека до две године, уз променљиву или фиксну камат-
ну стопу у зависности од избора крајњих корисника.

Средства друге транше зајма реализоваће се преко посред-
ничких финансијских институција које одабере Европска инвести-
циона банка, с којима ће Народна банка Србије као агент Републике 
Србије закључити финансијске уговоре.

Од средине 2002. године Европска инвестициона банка одо-
брила је Републици Србији укупно 565 милиона евра путем четири 
Апекс зајма, од којих су три у износу од 315 милиона евра у потпу-
ности реализована кроз 462 кредита. Захваљујући тим средствима 
отворено је 3.811 нових радних места.

 Сајт Народне банке Србије

Бољи услови за успешније међународно пословање

Подстицај малим и средњим предузећима

основано уДружења 
иЗвоЗниКа србије

Зајам За нова радна мЕсТа

Министарство економије и регионалног развоја, Пројекат Европске уније за развој конкурентности и 
промоцију извоза (SECEP) и Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) подржали су оснивање 

Удружења извозника Србије, које је на оснивачкој скупштини изабрало и чланове свог Управног одбора

Подршка развоју  
     тржишне економије

Пројекат за развој конкурентности и промоцију изво-
за (SECEP – Support to Enterprise Competitiveness and Export 
Promotion) настоји да унапреди конкурентност српских малих 
и средњих предузећа (МСП) кроз три повезане али различите 
компоненте: развој кластера (укључујући мапирање и ана-
лизу кластера), развој добављача,  интернационализација – 
унапређење рада МСП у Србији и развој њихове извозне способ-
ности. 

Кључни циљ SECEP пројекта је да подржи развој тр-
жишне економије и друштвено економске кохезије у Србији, 
унапређењем међународне конкурентности и извозних могућ-
ности малих и средњих предузећа. SECEP пројекат подржавају 
Министарство за економију и регионални развој, Национал-
на агенција за регионални развој, Привредна комора Србије и 
Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА), а фи-
нансира га Европска унија.
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Званични подаци Светске здравствене организације кажу 
да у Србији од 700 хиљада евидентираних особа са ин-
валидитетом, њих 80 одсто није запослено, а само један 
одсто има факултетску диплому. Од тог броја, 70 одсто 
њих живи на граници сиромаштва, а 13 одсто се издр-

жава од сопственог рада. Упркос огромном помаку у регулисању 
правног статуса, где се инсистира на инклузији, пуном учешћу, 
као и интервенцијама државе да поправи стање у овој области 
и делимичној сензибилизацији јавности-животне приче особа са 
инвалидитетом указују на то да углавном живе изван заједнице. 
Неостварене образовне аспирације, ниска запосленост, неукљу-
ченост у институције јавног и политичког деловања, низак степен 
активизма сваке врсте, културна апстиненција, недоступност ок-
ружења, низак материјални стандард-показују да ОСИ имају све 
одлике маргиналне друштвене групе.

Од 23. маја 2010. године, када је на снагу ступио Закон о про-
фесионалној рехабилитацији, који подразумева обавезу послода-
ваца да запосле особе са инвалидитетом али и утврђивање њихо-
вог тачног броја, психичке и физичке способност за рад, ствари су 
се мало промениле, али још недовољно. Да би особе са инвалиди-
тетом могле да почну да раде, није довољно само одредити закон-
ску обавезу да фирма са 50 запослених мора имати бар једну осо-
бу са инвалидитетом, иначе ће платити пенале, већ је неопходно 
обезбедити одговарајуће услове за рад, односно приступачно 
место и прилагођен садржај и начин обављања посла. На дру-
гој страни, велики број особа са инвалидитетом нема  потребну 
школску спрему, па их прво треба оспособити за рад, а затим им 
пронаћи посао. Додатни проблем је чињеница да је на евиденцију 
незапослених НСЗ око 17.000 особа са инвалидитетом, док вели-
ки број није пријављен, што отежава њихову интеграцију у свет 
рада, али и утврђивање тачног броја. Улога породице, а пре свега 
удружења особа са инвалидитетом овде је од фундаменталног 
значаја. Нажалост, укупна ситуација у области социјалне поли-
тике, и традиционални стереотип у односу на потенцијале ОСИ 
чине да највећи број удружења има пре хуманитарни карактер, 
но што су то институције које се боре за систематску измену узро-
ка неједнаког третмана ове мањинске групе. Ово се нарочито од-
носи на удружења која функционишу у “унутрашњости„ Србије 
која, пре свега, врше улогу примарне заштите.

Министар рада и социјалне политике у Влади Републике Ср-
бије Расим Љајић протекле недеље је уручио решења о додели 
новчаних средстава у износу од 130 милиона динара за финан-
сирање пројеката републичких и покрајинских савеза особа са 
инвалидитетом. Решења су добила 32 републичка и покрајинска 
савеза који окупљају укупно 526 удружења и организација особа 
са инвалидитетом.

“Циљ реализације ових пројеката је побољшање квалитета 
живота особа са инвалидитетом. На овај начин желимо и да по-

дигнемо свест јавности, јер сматрамо да се још недовољно зна о 
правима и потребама особа са инвалидитетом у Србији. Три су 
приоритетна критеријума: развој иновативних сервиса, стварање 
услова за социјалну инклузију особа са инвалидитетом и сензи-
билисање јавности да препозна и оствари потребе особа са инва-
лидитетом“, рекао је Љајић у скупштини општине Врачар, прили-
ком уручивања решења. Према његовим речима, у овој години ће 
бити издвојено још 240 милиона динара за редовне конкурсе које 
ресорно министарство расписује за финансирање организација 
особа са инвалидитетом, као и 30 милиона динара из Програма 
за пружање и унапређење услуга на локалном нивоу (ДИЛС).

Министар је истакао да у условима економске кризе нису 
смањивана средства која су намењена удружењима и организа-
цијама особа са инвалидитетом.

“Ове године је приоритет да се што пре донесе акциони план 
за спровођење Стратегије за унапређење положаја особа са ин-
валидитетом за период од 2012. до 2015. године. Такође, приори-
тет је и доношење Закона о знаковном српском језику како би се 
унапредио положај немих особа у друштву“, саопштио је Љајић 
и нагласио да је Врачар прва општина у Србији која је основа-
ла Савет за помоћ особама са инвалидитетом, уз напомену да су 
општине широм наше земље касније преузеле тај модел.

Општина Врачар је међу првима покренула решавање со-
цијалних потреба особа са инвалидитетом, поставила стандарде 
и реализовала бројне пројекте који су допринели стварању рав-
ноправних услова живота особа са инвалидитетом.

А.Б.

Унапређење положаја особа са инвалидитетом

ЗАЈЕДНО ДО ХУМАНОГ ДРУШТВА
Министар рада и социјалне политике Србије Расим Љајић уручио је решења о додели новчаних средстава 

у износу од 130 милиона динара за финансирање пројеката републичких и покрајинских савеза особа 
са инвалидитетом. Решења су добила 32 републичка и покрајинска савеза која укупно окупљају 526 

удружења и организација особа са инвалидитетом

Стратегија приступачности
Заменица председника Скупштине Новог Сада Марија 

Вребалов изјавила је да ће то тело ове године донети Стратегију 
приступачности која ће омогућити особама са инвалидите-
том приступ свим институцијама. Вребалов је подсетила да се 
приступачност убраја у основна људска права и да су то основно 
право признале и Уједињене нације. Објаснила је да ће по доно-
шењу стратегије сви у граду бити обавезни да у својим објекти-
ма омогуће приступ особама са инвалидитетом. Стратегија ће 
у марту бити на дневном реду Скупштине града. У изради тог 
документа учествовали су градске власти, градска јавна преду-
зећа и цивилни сектор, казала је Вребалов новинарима. Страте-
гија ће важити од ове до 2018. године.
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Према последњим доступним подацима, у Србији легално 
борави око 70 хиљада страних држављана, али је само 
њих 2,5 одсто затражило и радне дозволе. Када је реч о 
званично издатим дозволама за рад, оне су, према по-
дацима Националне службе за запошљавање, дате уг-

лавном менаџерима, директорима компанија, ИТ стручњацима... 
Све траженије су и дозволе за куваре с познавањем појединих, нај-
чешће егзотичних кухиња, као што су тајландска и кинеска...

Према кључним одредбама новог Закона о запошљавању 
странаца, чије усвајање се очекује већ у фебруару, странцима који 
одлуче да се запосле у Србији биће потребна радна дозвола, осим 
ако се ради о дипломатама и спортистима, а у случају незапосле-
ности имаће иста права као и наши радници. 

Запошљавањем странца се сматра закључивање уговора о 
раду или другог уговора којим се остварују права по основу рада 
у складу са Законом, док се самозапошљавањем сматра запошља-
вање странца у привредном субјекту или другом облику делатнос-
ти, у складу са Законом, у коме је тај странац једини или контролни 
члан.

Послодавцем се сматра домаће правно или физичко лице ре-
гистровано за обављање делатности у Републици, као и органи-
зациона јединица страног послодавца регистрована за обављање 
делатности, а страним послодавцем сматра се страно правно или 
физичко лице које је регистровано у иностранству где и обавља де-
латност. 

Упућеним лицем сматра се странац који је запослен код стра-
ног послодавца код кога остварује права из рада а који привремено 
на територији Републике Србије обавља рад за страног послодавца, 
у складу Законом, односно међународним уговором.

Услови предвиђени овим Законом не треба да се примењују на 
странца коме је међународним споразумом предвиђено запошља-
вање на другачији начин, или странца који ужива дипломатске 
привилегије и имунитете.

слободан приступ тржишту рада
Право на слободан приступ тржишту рада у Републици, од-

носно на запошљавање и самозапошљавање, у складу са овим За-
коном имају: држављани држава чланица Европског економског 
простора (ЕЕП) и Швајцарске Конфедерације који своје право дока-
зују држављанством и чланови њихове породице који нису држа-
вљани држава чланица ЕЕП и Швајцарске Конфедерације и имају 
привремени боравак за чланове породице или стално настањење у 
тим државама.

Под члановима породице држављана ЕЕП и Швајцарске Кон-
федерације сматрају се супружници у браку или ван брака, њихови 
директни потомци или директни потомци њихових супружника 
у браку или ван брака, млађи од 21 године живота, усвојена деца 
или пасторци, млађи од 21 године живота, као и лица старија од 21 
године живота која нису у стању да се самостално издржавају, од-

Запошљавање странаца у Србији

Колико странаца ради у Србији у овом тренутку прецизних података нема, али се незваничне 
процене крећу од 20 до 30 хиљада радника. До сада је Национална служба за запошљавање 

годишње одобравала око 2.500 радних дозвола, а новим Законом о запошљавању странаца ова 
област биће уређена по европским стандардима 

ДОЗВОЛА ЗА РАД УЗ 
ДОЗВОЛУ ЗА БОРАВАК

Информације и обуке за  
     доследну примену

Законом се предвиђа доношење подзаконских аката ради 
ближег уређивања поступка издавања дозволе за рад и утврђи-
вања начина доказивања појединих чињеница, у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу закона. Организоваће се обуке 
и информативни састанци са запосленима у органима и орга-
низацијама који су задужени за обављање појединих послова 
утврђених овим законом, спремиће се информативни материјал 
и брошуре које ће бити доступне у свим организационим једи-
ницама Националне службе за запошљавање како би заинте-
ресовани били прецизно обавештени о новинама, материјал ће 
бити доступан и на интернет страницама надлежног министар-
ства и Националне службе.
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носно лица за која постоји дужност издржавања, њихови директни 
преци.

Наведена лица, у складу са директивом и овим законом, имају 
слободан приступ тржишту рада и ако им радни однос престане 
због привремене неспособности за рад, због болести или повреде 
на раду, ако без своје кривице остану без посла, који је у Републици 
трајао најмање годину дана и ако су пријављени као незапослена 
лица организацији надлежној за послове запошљавања, као и у 
случају да су укључена у програме додатног образовања и обуке. 
Одредбе које се односе на слободан приступ тржишту рада,  по-
чињу да се примењују даном стицања пуноправног чланства ЕУ. 

услови за запошљавање странца
Запошљавање странца остварује се под условом да поседује 

одобрење за привремени боравак или стално настањење у складу 
са законом којим се уређује боравак странаца и дозволу за рад. За-
пошљавање странца може да се реализује се и без одобрења за при-
времени боравак или стално настањење, ако странац има пријаву 
боравишта у складу са Законом којим се уређује боравак странаца 
и пријаву рада у складу са овим Законом. На овај начин је обезбеђе-
но да се претходним добијањем одобрења за боравак сагледају, од-
носно претходно провере сметње за дозволу боравка које се односе 
на заштиту јавног реда и поретка, безбедности и заштите здравља 
становништва, као и постојање материјалних средстава довољних 
за издржавање странца и чланова његове породице за време бо-
равка у Републици. Ово практично значи да је претходни услов за 
издавање дозволе за рад дозвола боравка коју издаје Министарство 
унутрашњих послова, које, том приликом проверава евентуално 
постојање претходно наведених сметњи и уколико оне постоје, не 
издаје дозволе боравка.

врсте дозвола за рад
Дозвола за рад се може издати као лична радна дозвола и рад-

на дозвола, у зависности од тога да ли лице има стални или при-
времени боравак у Републици, као и од статуса самог лица, односно 
статуса избеглице или лица под одређеном врстом заштите. 

Лична радна дозвола је врста дозволе за рад која омогућава 
странцу слободно запошљавање, самозапошљавање и остваривање 
права по основу незапослености у Републици. Ова дозвола издаје се 
на период док траје стално настањење, односно лична карта изда-
та странцу који има стално настањење, или док траје привремени 
боравак.

Лична радна дозвола се издаје на захтев самог лица, ако има 
одобрење за стално настањење, ако има статус избеглице, или при-
пада посебној категорији странца. Ова дозвола се издаје и на захтев 
члана породице странца који има одобрење за стално настањење, 
право на уточиште или статус избеглице под условом да тај члан 
породице има важећу дозволу за боравак ради спајања породице, 
или је странац члан породице домаћег држављана или странца 
српског порекла до трећег степена сродства у правој линији. По-
ред дозволе боравка у истом трајању као и дозвола боравка члана 
породице са којим се спајају, чланови породице добијају приступ 
образовању, запошљавању и професионалној обуци под истим ус-
ловима као и лице са којима се спајају. 

Лична радна дозвола издаје се и посебној категорији странаца, 
и то тражиоцима азила, особама са привременом заштитом, жрт-
вама трговине људима и особама са супсидијарном заштитом. Ду-
жина трајања ове врсте дозволе зависи од дужине трајања статуса 
самог лица, а ситуација на тржишту рада може бити узета у обзир 
приликом издавања ове дозволе, уколико се донесе одлука о квоти.

Радна дозвола је врста дозволе за рад која се може издати 
као: радна дозвола за запошљавање, радна дозвола за посебне слу-
чајеве запошљавања и радна дозвола за самозапошљавање. Зако-
ном је предвиђено да странац са радном дозволом сме у Републици 
да обавља само послове за које је добио дозволу, односно послове из 
делокруга радног места на коме је лице запослено по основу добије-
не дозволе. Ово практично значи да послодавац не може странца 
за кога је добио радну дозволу да распореди на друго радно место 
или послове за које се захтева другачија квалификација, знања и 
способности, искуство и др.

Радна дозвола за запошљавање издаје се на захтев по-
слодавца, у складу са стањем на тржишту рада (што значи да је 
могуће квотом ограничити број ових дозвола), под условом да пос-
лодавац шест месеци пре подношења захтева за радну дозволу за 
запошљавање није доносио програм решавања вишка запослених, 

није пронашао држављане Републике, лица која имају слободан 
приступ тржишту рада или странца са личном радном дозволом 
одговарајућих квалификација са евиденције организације надлеж-
не за послове запошљавања, у периоду од три месеца пре подноше-
ња захтева. Послодавац је дужан и да приложи предлог уговора о 
раду или другог уговора којим се остварују права по основу рада, у 
складу са законом. Такође, послодавац не може финансијски терет 
издавања радне дозволе да пренесе на странца. 

Закон прописује и одређене обавезе послодавца који запо-
шљава странца. Наиме, послодавац на чији захтев је издата радна 
дозвола за запошљавање је у обавези да пријави странца на оба-
везно социјално осигурање, као и да обавести организацију за за-
пошљавање ако странац не отпочне са радом у року од 15 дана од 
дана издавања радне дозволе за запошљавање. Такође, послодавац 
на чији захтев је издата радна дозвола за запошљавање странца не 
може тог странца да упути на рад код другог послодавца.

Радна дозвола за сезонско запошљавање издаје се на за-
хтев послодавца и у посебним случајевима запошљавања, и то у 
случајевима: обављања сезонских послова; стручног усавршавања, 
специјализације, стицања квалификација или обуке и када се ради 
о упућеним лицима која су запослена код другог послодавца, кре-
тања у оквиру привредног друштва, рада независних професиона-
лаца, ученика или студената који имају мање од 26 година живота 
и у случају дневних радних миграната.

Министарство економије и регионалног развоја надлежно је за 
спровођење овог закона, за његову уједначену примену на терито-
рији Републике, као и за давање мишљења о његовој примени, док 
ће инспекцијски надзор за испуњавање услова за запошљавање 
странаца вршити Инспекторат рада, такође јединствено на целој 
територији Републике.

Закон ће подстаћи и  
     нове стране инвестиције

„Предложеним Законом о запошљавању странаца се на 
једнообразан начин регулише област запошљавања странаца 
у Србији“, изјавила је помоћница министра економије, Љиљана 
Џувер, додајући да ће његово усвајање за последицу имати и 
привлачење страних инвестиција. 

Џувер је представила поједине одредбе Закона, према који-
ма ће, поред осталог, странцима за рад у Србији бити потребан 
одобрен боравак и радна дозвола, док ће поједине категорије, 
попут дипломата и спортиста, бити изузете из обавезе поседо-
вања радне дозволе. Страни држављани ће, како је навела, има-
ти једнака права за случај незапослености као и домаћа лица, 
а Закон ће се односити како на странце који се запошљавају у 
Србији, тако и на послодавце који запошљавају те странце.
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Тимски рад подразумева да имамо развијену самосвест, 
да познајемо себе, свој потенцијал, циљеве, могућности и 
жеље. Све то звучи јако једноставно и свако ће вам рећи 
да врло добро себе познаје, али мало је људи, тврде пси-
холози, који су се озбиљно запитали зашто раде одређени 

посао, да ли га воле и у њему истински уживају, или га обављају 
само због тога што им обезбеђује егзистеницију, или зато што се 
плаше промена. Оваква питања помажу да схватимо шта жели-
мо, ко смо и који је то посао у којем би заиста уживали. 

Мотивација, љубав према послу и амбиција
Мало нас се запита и зашто остајемо на послу који нас не за-

довољава, а тек понеко је спреман да се одважи и нешто промени. 
Баш због тога многи тимови не функционишу онако како би тре-
бало, јер су мотивација, љубав према послу, амбиција и жеља да 
се напредује, између осталог, главни критеријуми успеха.

Онај ко ради сходно својим жељама, интересима, вредности-
ма и могућностима, биће добар тимски играч. Ко није задовољан 
послом, није ни животом, а најбољи сарадници су управо они који 
раде оно што воле.

Вештина контроле емоција и понашања, такође, одређују 
хоћемо ли бити добри у тиму, а да би то могли морамо знати да 
препознамо своје емоција и да их постанемо свесни. Ако је неко, 
на пример, несрећан јер сматра да није довољно укључен у тим-
ски рад, то отворено треба да покаже, али без сујете и наметања. 
Треба да истакне своје вештине, разговара са колегама и понуди 
помоћ када је потребна. Отворено изражавање љутње или агре-
сије јако је лоше за тимски рад, јер доводи до међусобног оптужи-
вања и вређања, лоше комуникације и неразумевања. 

страх је највећа препрека
Страх је емоција коју људи најслабије контролишу, па је и 

највећи блокатор тимског рада. Може да направи велике проблеме 
некоме ко, на пример, треба да изведе презентацију на страном је-
зику, или да се због потребе фирме појави на телевизији. Због тога 
је вештина самоконтроле и управљања емоцијама неопходна за 
добар тим.

Такође, самомотивација не сме да се занемари. Људи који са 
лакоћом устају и радују се новом радном дану и активностима које 
им предстоје много су бољи тимски играчи. Бити вођен унутра-
шњим интересом, а не спољним подстицајима даје осећај слободе 
и због тога се они који се радују одласку на посао осећају добро и то 
преносе на свој тим.

Слушање је још један предуслов добре комуникације, а тиме 
и доброг тимског рада. Комуницирати значи и примати и слати 
поруке, па нас само елоквентност не чини добрим колегама. Ако 
желите да знате колико сте успешни у комуникацији, тврде пси-

холози, питајте своје сараднике. Они ће вам рећи колико сте заиста 
спремни да их саслушате и разумете, јер истраживања потврђују 
да запослени трећину живота проведу са својим колегама.

Добра комуникација
Тимски рад може да се научи, односно да се увежба, тврде 

стручњаци. Вештине комуникације и контрола емоција вежбом 
прелазе у навику, што нас годинама чини све бољим пословним 
сарадницима. Ако вежбамо активно слушање боље ћемо упозна-
ти људе око себе, а подршка и лојалност људи са којима радимо 
обезбеђује се добром комуникацијом, уважавањем различитости, 
односом у којем преовладава поштовање, поверење, разумевање и 
колегијалност. Један од параметара добре комуникације је и отво-
реност за нове идеје и атмосфера у којој се свако осећа слободно да 
каже свој предлог.

Такође, без емпатије тим слабије функционише. Ако не умете 
да осигурате подршку и сарадњу својих колега, тешко ћете оства-
рити постављене циљеве.

„Без обзира колико је особа паметна, или колико напорно 
ради, нигде неће стићи сама. На послу је важно бити предузетан и 
енергичан, али је много важније у тој енергичности контролисати 
агресивност, заменити је искреном пријатељском настројеношћу“, 
тврди О.А. Батиста у својој књизи „Обична наука у свакодневном 
животу“.

Колегинице се више друже
Истраживања показују да су најбољи тимови мешовити, од-

носно, да без обзира на делатност најбоље функционишу групе у 
којима раде и мушкараци и жене, и то у приближно истом броју. 
Ипак, тимови састављени само од мушкараца боље функциони-
шу него они у којем су само жене, а психолози то објашњавају 
женском природом, односно тиме што даме много теже одвајају 
пословно од приватног, па су склоније да колегинице које им се 
не допадају „отпишу“ као добре сараднице. Такође, жене су скло-
није да бурније изражавају емоције, емотивно стање преносе на 
радно место, па су искључиво „женски“ тимови мање ефикасни. 
Када само даме раде заједно, лакше се стварају „кланови“, посао се 
чешће напушта због разговора, а комуникација са „неомиљеном“ 
колегиницом често је потпуно немогућа.

Једно истраживање показало је и да се колегинице много 
чешће друже приватно него што то раде колеге. Иако се добро 
слажу са сарадницима, тек сваки четврти мушкарац приватно 
се виђа са друговима са посла, док свака друга запослена жена 
колегиницу са којом дели канцеларију виђа и ван радног времена. 
Тимови у којима се запослени друже приватно, ефикаснији су од 
оних у којима су изграђени само пословни односи.

Душица Вуковић (Преузето са сајта „Вечерње новости“)

ПРЕДУСЛОВИ УСПЕХА 
Шта подразумева тимски рад

Онај ко ради сходно својим жељама, интересима, вредностима и могућностима, биће добар тимски играч. 
Ко није задовољан послом, није ни животом, а најбољи сарадници су управо они који раде оно што воле
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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

707

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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нароДна банКа србије
11000 Београд, Краља Петра 12

Расписује

јавни оГлас

за пријем у радни однос на одређено време

44 лица у својству приправниКа

ради оспособљавања за обављањe послова за које је 
предвиђен приправнички стаж и положен приправнички испит 
по програму који доноси гувернер Народне банке Србије, и то 
у:

1. Сектору за монетарне операције
- три извршиоца економске струке

2. Сектору за финансијску стабилност
- два извршиоца друштвено-хуманистичког образовно-научног 

поља-статистичког усмерења;
- два извршиоца економске, електротехничке, математичке 

или физичке струке или организационих наука.

3. Центру за унапређење финансијског система
- два извршиоца економске или математичке струке или 

организационих наука

4. Сектору за контролу пословања банака
- један извршилац економске струке;
- један извршилац математичке или електротехничке струке 

или организационих наука.

5. Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања
- два извршиоца економске струке;
- један извршилац правне струке;
- један извршилац математичке струке-статистичког усмерења;
- два извршиоца математичке, економске или техничке струке.

6. Сектору за надзор над делатношћу добровољних пензијских 
фондова

- два извршиоца друштвено-хуманистичког, природно - математичког 
или техничко-технолошког образовно-научног поља

7. Сектору за послове с готовином
- један извршилац технолошко-металуршке струке-усмерење 

графичко инжењерство или криминалистичко-полицијске 
струке.

8. Сектору за монетарне анализе и статистику
- пет извршилаца економске струке или природно-

математичког образовно-научног поља;
- два извршиоца друштвено - хуманистичког, природно-

математичког или техничко-технолошког образовно-
научног поља.

9. Сектору за платни систем
- један извршилац економске, математичке или 

електротехничке струке или организационих наука.

10. Центру за кориснике финансијских услуга
- један извршилац друштвено-хуманистичког или природно-

математичког образовно-научног поља.

11. Интерној ревизији
- један извршилац економске струке;
- један извршилац техничке струке.

12. Усклађености пословања и пословима контроле 
оперативног ризика

- један извршилац правне струке

13. Дирекцији за рачуноводство и финансије
- два извршиоца економске струке

14. Информационој технологији
- пет извршилаца електротехничке или математичке струке 

или организационих наука

15. Људским ресурсима
- један извршилац информатичке струке стечене на 

факултету организационих наука

16. Заводу за израду новчаница и кованог новца-Топчидер
- један извршилац хемијске струке;
- један извршилац машинске или технолошко-металуршке 

струке;
- један извршилац графичке струке;
- један извршилац машинске струке.

Поред наведених услова у погледу образовног профила, 
остали услови које кандидати треба да испуњавају су:
- најмање први степен високог образовања на основним 

академским студијама у трајању од најмање четири 
године (240 ЕСПБ);

- просечна оцена остварена током основних студија 
најмање 08,00;

- да се радни однос први пут заснива у својству 
приправника;

- активно знање енглеског језика;
- оспособљеност за рад на рачунару.

Уколико кандидат у погледу образовног профила испуњава 
услове за обављање послова у више организационих 
јединица, на основу једне пријаве учествоваће у селекцији 
за све организационе јединице.

У поступку избора кандидата извршиће се провера 
њихових знања и способности, и то: знање енглеског 
језика, квантитативних, аналитичких способности и 
способности логичког закључивања и познавања основних 
информација о Народној банци Србије-тестирањем, 
познавање рада на рачунару-практичном провером, 
а мотивација за рад и вештине и способности - путем 
интервјуа.

Приправнички стаж траје 12 месеци. За време приправничког 
стажа приправник се оспособљава за обављање послова за 
које је општим актом о систематизацији послова као услов за 
рад предвиђен приправнички стаж и положен приправнички 
испит по програму који доноси гувернер. Приправник је 
дужан да положи приправнички испит. С приправником који 
положи приправнички испит Народна банка Србије може 
закључити уговор о раду на неодређено време.
Пријаву с мотивационим писмом, CV, копију уверења/
дипломе о завршеним студијама (скенирана или фотокопија), 
као и потврду Националне службе за запошљавање да се 
налазе на евиденцији незапослених лица (скенирана или 
фотокопија), кандидати треба да доставе најкасније до 22. 
фебруара 2012. године. Пријава за учешће на јавном огласу 
налази се на сајту Народне банке Србије: www.nbs.rs

Сва обавештења у вези са спровођењем јавног огласа биће 
објављена на сајту, а позиви на тестирање и за непосредан 
разговор, кандидатима ће се достављати електронском 
поштом на адресе које буду наведене у пријави.
Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве се подносе електронском поштом, Људским 
ресурсима, на адресу: pripravnici@nbs.rs  или лично на 
адресу: Београд, Краља Петра 12, са назнаком: „За оглас-
приправници“.
Телефони за контакт: 011/3027-248 и 011/3027-391.
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републиКа србија
аутоноМна поКрајина војвоДина

влаДа аутOноМне поКрајине 
војвоДине

служба За управљање љуДсКиМ 
ресурсиМа

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842, 4874-448

факс: 021/4874-742
www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

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

КонКурс
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА 

У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ 
ОРГАНА

1. Орган у коме се радно место попуњава:
Управа за заједничке послове покрајинских органа-Сектор 
за имовину.

2. Радно место које се попуњава:

стручни сарадник за евидентирање средстава 
у својини ап војводине и аутоматску обраду 
података-приправник
1 извршилац

3. Опис послова радног места:

Приправник се оспособљава да обавља студијско-аналитичке 
послове који се односе на: аутоматску обраду података; 
прикупљање и сређивање одређених података за вршење 
појединих информатичких и документационих послова; вођење 
књиге евиденције непокретности; вођење збирне евиденције 
покретних ствари; вођење прописаних евиденција и издавање 
уверења из тих евиденција; прикупљање, контролу и ажурирање 
података за све евиденције средстава у својини АП Војводине 
и друге послове по налогу директора, помоћника директора, 
начелника Одељења и шефа Одсека, у петом нивоу сложености 
послова, самосталности у раду, одговорности и пословне 
комуникације.

4. Услови потребни за запослење на радном месту:

Високо образовање стечено на правним студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) или на основним 
студијама права у трајању од најмање четири године, односно 
стечено високо образовање на правним академским студијама 
првог степена (основне академске студије).

5. Посебни услови:

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

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

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

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

6. Знање и вештине које ће се оцењивати у изборном поступку 
и начин њихове провере:

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

установа одређеног образовног профила, ако таква постоји.

Путем тестирања се проверава познавање основа уставног 
уређења Републике Србије и уставно-правног положаја 
Аутономне Покрајине Војводине, као и познавање основа 
делокруга рада Управе за заједничке послове покрајинских 
органа.

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

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

9. Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана када га објави организација надлежна 
за послове запошљавања у публикацији “Послови”. Рок 
почиње да тече 9. фебруара 2012. године, а истиче 23. 
фебруара 2012. године.

10. Адреса на коју се подносе пријаве:
Управа за заједничке послове покрајинских органа, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

11. Име лица задуженог за давање обавештења о конкурсу:
Мирјана Бајат, број телефона: 021/4874-625, Управа за 
заједничке послове покрајинских органа.

12. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 

рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о некажњавању 

издато од стране МУП-а;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом 

образовању.

13. Датум оглашавања:
08. фебруар 2012. године.

Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
директор Управе за заједничке послове покрајинских органа.
Овај конкурс објављен је на интернет страници Службе за 
управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе 
Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли Управе 
за заједничке послове покрајинских органа, у гласилу 
организације надлежне за послове запошљавања и у дневном 
листу “Данас”.
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На основу члана 54 став 2 Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским службеницима (“Службени лист АПВ”, бр. 
9/09-пречишћен текст, 18/09-измена назива акта и 9/11) и 
члана 6 Покрајинске уредбе о поступку и начину расписивања 
и спровођења интерног огласа и конкурса ради попуњавања 
радних места (“Службени лист АПВ”, бр. 17/07 и 18/09-измена 
назива акта), Служба за управљање људским ресурсима оглашава

КонКурс
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ 

ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

1. Орган у коме се радно место попуњава:
Управа за заједничке послове покрајинских органа-Сектор за 
имовину.

2. Радно место које се попуњава:

стручни сарадник за аналитичке послове-приправник
2 извршиоца

3. Опис послова радног места:

Приправник се оспособљава да oбавља административне 
и статистичко-евиденционе послове прикупљања и обраде 
података у вези са: реализацијом стамбених кредита, проценом 
вредности некретнина, порезима, осигурањем, као и туђом 
имовином која је Аутономној Покрајини Војводини дата на 
привремено управљање; прати наплату закупнине на становима 
и другим непокретностима у својини Аутономне Покрајине 
Војводине, прати прописе и извршавање обавеза у вези са 
грађевинским земљиштем, прати и учествује у припреми анализа 
и извештаја из делокруга Сектора и обавља друге послове по 
налогу директора, помоћника директора и шефа одсека у петом 
нивоу сложености послова, самосталности у раду, одговорности 
и пословне комуникације.

4. Услови потребни за запослење на радном месту:

Високо образовање стечено на економским студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) или на основним 
студијама економије у трајању од најмање четири године, 
односно стечено високо образовање на економским академским 
студијама првог степена (основне академске студије).

5. Посебни услови:

У радни однос у покрајинском органу не може бити примљено лице:
- коме је раније престао радни однос у државном или 

покрајинском органу, односно органу локалне самоуправе 
због теже повреде дужности из радног односа;

- које је осуђено на казну затвора од најмање шест месеци;
- коме је престао радни однос у државном или покрајинском 

органу, односно органу локалне самоуправе, због тога што 
није задовољило на пробном раду, пре протека рока од 
четири године од престанка радног односа по овом основу.

6. Знање и вештине које ће се оцењивати у изборном поступку 
и начин њихове провере:

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

одређеног образовног профила, ако таква постоји.

Путем тестирања се проверава познавање основа уставног 
уређења Републике Србије и уставно-правног положаја 
Аутономне Покрајине Војводине, као и познавања основа 
делокруга рада Управе за заједничке послове покрајинских 
органа.

7. Трајање радног односа:

Радни однос се заснива на одређено време-годину дана.

8. Meсто рада:

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

9. Рок за подношење пријаве на конкурс:

Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана када га објави организација надлежна за 
послове запошљавања у публикацији “Послови”. Рок почиње 
да тече 9. фебруара 2012. године, а истиче 23. фебруара 
2012. године.

10. Адреса на коју се подносе пријаве:

Управа за заједничке послове покрајинских органа, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

11. Име лица задуженог за давање обавештења о конкурсу:

Мирјана Бајат, број телефона: 021/4874-625, Управа за 
заједничке послове покрајинских органа.

12. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

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

рођених;
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом 

образовању.

13. Датум оглашавања:

08. фебруар 2012. године

Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор 
Управе за заједничке послове покрајинских органа.
Овај конкурс објављен је на интернет страници Службе за 
управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе 
Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли Управе за 
заједничке послове покрајинских органа, у гласилу организације 
надлежне за послове запошљавања и у дневном листу “Данас”.
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републиКа србија
аутоноМна поКрајина војвоДина

влаДа аутOноМне поКрајине 
војвоДине

служба За управљање љуДсКиМ 
ресурсиМа

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842, 4874-448

факс: 021/4874-742
www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

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

КонКурс
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ 

ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

1. Орган у коме се радно место попуњава:
Управа за заједничке послове покрајинских органа.

2. Радно место које се попуњава:

стручни сарадник за праћење послова јавних набавки-
приправник
1 извршилац

3. Опис послова радног места:

Приправник се оспособљава да обавља стручно-оперативне 
и студијско-аналитичке послове из делокруга рада одељења; 
обавља послове службеника за јавне набавке, води евиденцију 
о спроведеним јавним набавкама и обавља друге стручно-
административне послове у вези реализације поступка јавних 
набавки; прати прописе и друге послове по налогу директора, 
помоћника директора и начелника одељења у петом нивоу 
сложености послова, самосталности у раду, одговорности и 
пословне комуникације.

4. Услови потребни за запослење на радном месту:

Високо образовање стечено на економским студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) или на основним 
студијама економије у трајању од најмање четири године, 
односно стечено високо образовање на економским академским 
студијама првог степена (основне академске студије).

5. Посебни услови:

У радни однос у покрајинском органу не може бити примљено лице:
- коме је раније престао радни однос у државном или 

покрајинском органу, односно органу локалне самоуправе 
због теже повреде дужности из радног односа;

- које је осуђено на казну затвора од најмање шест месеци;
- коме је престао радни однос у државном или покрајинском 

органу, односно органу локалне самоуправе, због тога што 
није задовољило на пробном раду, пре протека рока од 
четири године од престанка радног односа по овом основу.

6. Знање и вештине које ће се оцењивати у изборном поступку 
и начин њихове провере:

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

одређеног образовног профила, ако таква постоји.

Путем тестирања се проверава познавање основа уставног 
уређења Републике Србије и уставно-правног положаја 
Аутономне Покрајине Војводине, као и познавање основа 
делокруга рада Управе за заједничке послове покрајинских 
органа.

7. Трајање радног односа:

Радни однос се заснива на одређено време-годину дана.

8. Meсто рада:

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

9. Рок за подношење пријаве на конкурс:

Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана када га објави организација надлежна 
за послове запошљавања у публикацији “Послови”. Рок почиње 
да тече 9. фебруара 2012. године, а истиче 23. фебруара 2012. 
године.

10. Адреса на коју се подносе пријаве:

Управа за заједничке послове покрајинских органа, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

11. Име лица задуженог за давање обавештења о конкурсу:

Мирјана Бајат, број телефона: 021/4874-625, Управа за 
заједничке послове покрајинских органа.

12. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

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

рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о некажњавању 

издато од стране МУП-а;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом 

образовању.

13. Датум оглашавања:

08. фебруар 2012. године.

Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор 
Управе за заједничке послове покрајинских органа.
Овај конкурс објављен је на интернет страници Службе за 
управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе 
Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли Управе за 
заједничке послове покрајинских органа, у гласилу организације 
надлежне за послове запошљавања и у дневном листу “Данас”.
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Рок за подношење пријава: 8 дана и исти почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Министарство Финансија  
поресКа управа

на основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима 
(“Сл. гласник РС”, бр. 79/05...104/09) члана 169 б став 1 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
(“Сл. гласник РС”, бр. 80/02...53/10) и решења директора 
Пореске управе о попуњавању извршилачких радних 
места бр. 111-1/2012-05 од 23.01.2012. године, оглашава

јавни КонКурс
за попуњавање извршилачких радних места

I Орган у коме се радна места попуњавају:

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

II Радна места која се попуњавају:

Регионални центар Крагујевац, Филијала Ц Ћуприја

1. поресКи инспеКтор 1 теренсКе Контроле 
(р.м. бр. 539), Група за теренску контролу, одсек за 
контролу, у звању порески инспектор I
један извршилац.

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

Место рада: Ћуприја, И. Л. Рибара 1.

Регионални центар Крагујевац, Филијала Ц Ћуприја

2. поресКи инспеКтор наплате 1 (р.м. бр. 544), 
Група за наплату, одсек за наплату и пореско 
рачуноводство, у звању порески инспектор I
један извршилац.

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

Место рада: Ћуприја, И. Л. Рибара 1.

Регионални центар Крагујевац, Експозитура Бајина 
Башта

3. послови пријеМа и уноса пријава 1 (р.м. бр. 
592), у звању порески контролор
један извршилац.

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

Место рада: Бајина Башта, Вука Караџића 9.

Регионални центар Крагујевац

4. аДМинистратор (р.м. бр. 341), оДељење За 
наплату и поресКо рачуновоДство, у звању 
виши порески референт
један извршилац.

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

Место рада: Крагујевац, 27. марта 14.

Регионални центар Крагујевац, Филијала А Чачак

5. виши поресКи иЗвршитељ (р.м. бр. 433), одсек 
за наплату, оДељење За наплату и поресКо 
рачуновоДство, у звању виши порезник-стручни 
сарадник
један извршилац.

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

Место рада: Чачак, Жупана Страцимира 2.

Регионални центар Крагујевац, Филијала Ц Горњи 
Милановац

6. виши поресКи иЗвршитељ (р.м. бр. 548), 
Група за наплату, одсек за наплату и пореско 
рачуноводство, у звању виши порезник-стручни 
сарадник
један извршилац.

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

Место рада: Горњи Милановац, Таковска 2.

Регионални центар Крагујевац, Филијала Ц Ивањица

7. послови обраДе ЗаХтева (р.м. бр. 561), Група за 
пореско рачуноводство, одсек за наплату и пореско 
рачуноводство, у звању виши порески контролор
један извршилац.

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

Место рада: Ивањица, В. Маринковића 3.

Регионални центар Крагујевац, Филијала А Краљево

8. поресКи инспеКтор 2 КанцеларијсКе 
Контроле (р.м. бр. 411), одсек за канцеларијску 
контролу, оДељење За КанцеларијсКу 
Контролу, у звању порески инспектор II
један извршилац.

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

Место рада: Краљево, Цара Душана 41.



   |  Број 451  |  08.02.2012. Бесплатна публикација о запошљавању 15  08.02.2012.  |  Број 451  |   

Регионални центар Крагујевац, Филијала Б Нови Пазар

9. поресКи инспеКтор 1 теренсКе Контроле (р.м. 
бр. 483), одсек за теренску контролу, оДељење За 
Контролу, у звању порески инспектор I
један извршилац.

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

Место рада: Нови Пазар, 28. новембра 80.

Регионални центар Крагујевац, Филијала Б Параћин

10. виши пореЗниК-стручни сараДниК у 
КанцеларијсКој Контроли (р.м. бр. 479), одсек за 
канцеларијску контролу, оДељење За Контролу, у 
звању виши порезник-стручни сарадник
један извршилац.

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

Место рада: Параћин, Томе Живановића 10.

Регионални центар Крагујевац, Филијала Б Параћин

11. послови обраДе ЗаХтева (р.м. бр. 508), одсек 
за пореско рачуноводство, оДељење За наплату 
и поресКо рачуновоДство, у звању виши порески 
контролор
један извршилац.

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

Место рада: Параћин, Томе Живановића 10.

Регионални центар Крагујевац, Филијала Ц Пријепоље

12. послови пријеМа и уноса пријава 1 (р.м. 
бр. 564), Група за пореско рачуноводство, одсек за 
наплату и пореско рачуноводство, у звању порески 
контролор
један извршилац.

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

Место рада: Пријепоље, Санџачких бригада 5.

Регионални центар Крагујевац, Филијала Ц Свилајнац

13. послови пријеМа и уноса пријава 1 (р.м. 
бр. 564), Група за пореско рачуноводство, одсек за 
наплату и пореско рачуноводство, у звању порески 
контролор
један извршилац.

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

Место рада: Свилајнац, Устаничка 4.

Регионални центар Крагујевац, Филијала А Ужице

14. послови пријеМа и уноса пријава 1 (р.м. бр. 
449), одсек за пореско рачуноводство, оДељење 
За наплату и поресКо рачуновоДство, у звању 
порески контролор
један извршилац.

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

Место рада: Ужице, Трг партизана 8.

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

III Адреса на коју се подносе пријаве:

Министарство финансија-Пореска управа, Регионални центар 
Крагујевац, Крагујевац, 27. марта 14, са назнаком: “За јавни 
конкурс”.

IV Лице за обавештења:

Јелена Ракићевић Минић, број тел. 034/336-377.

V ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

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

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 

рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном 

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

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

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

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

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

Напомене:

- За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено 
време.

- Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од 6 месеци.

- Кандидати без положеног државног стручног испита примају се 
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног 
рада.

- Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту.

- Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место у којима наводе уз 
коју од пријава су приложили тражена документа.

- Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и 
непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
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  Администрација
    и управа

б Е о г ра д

ГраДсКа општина вожДовац 
управа ГраДсКе општине 
оДељење За општу управу
11000 Београд, Устаничка 53

техничар на одржавању зграде и 
уређаја
за рад у Служби за скупштинске и 
заједничке послове-Сервис за опште, 
техничке и возачке послове

УСЛОВИ: Средња стручна спрема, шест месеци радног 
стажа; положен стручни испит за рад у органима држав-
не управе.

Кафе куварица
за рад у Служби за скупштинске и 
заједничке послове-Сервис за опште, 
техничке и возачке послове

УСЛОВИ: КВ или основна школа.

Финансијско-материјални послови
за рад у Одељењу за финансије, привреду, 
друштвене делатности и планирање-Одсек 
за борачко-инвалидску заштиту

УСЛОВИ: Средња стручна спрема, шест месеци радног 
стажа; положен стручни испит за рад у органима државне 
управе; познавање рада на рачунару.

Канцеларијски послови у оквиру 
писарнице
за рад у Одељењу за општу управу-Одсек 
за послове писарнице

УСЛОВИ: Средња стручна спрема, три године радног ста-
жа; положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште услове 
утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима: да је држављанин РС; да је пунолетан; да има 
општу здравствену способност; да није осуђиван за кри-
вична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази (оригинал или оверена фотокопија), као и набла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова огласа слати на адресу: Управа 
градске општине Вождовац, Одељење за општу управу.

б о р

исправКа оГласа 
општинсКа управа 
општине бор
19210 Бор, Моше Пијаде 3
тел. 030/423-656

Оглас објављен 25.01.2012. године у публика-
цији „Послови“, мења се за радно место: начелник 
одељења за инспекцијске послове, и треба да гла-
си: начелник одељења за инспекцијске послове, на 
одређено време до повратка запосленог са боло-
вања. У осталом делу оглас остаје непромењен.

п а н ч Е в о

Месна ЗајеДница Ковачица  
општина Ковачица
26210 Ковачица, Масарикова 69

секретар Месне заједнице
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих законских услова, кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: да поседује најмање вишу 
стручну спрему; да има радно искуство у трајању од најмање 
3 године. Пријаву на конкурс са доказима о испуњењу усло-
ва доставити лично или препорученом поштом, на адресу: 
Месна заједница Ковачица, Масарикова 69, 26210 Ковачица. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве Савет 
Месне заједнице Ковачица неће узимати у разматрање.

п о ж а р Е в а ц

ГраД пожаревац 
ГраДсКа управа 
ГраДа пожаревца
12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

нормативно-правни послови у 
одсеку за буџет и финансије-
одељење за привреду и финансије

УСЛОВИ: Висока стручна спрема-правни факултет, једна 
година радног искуства и положен државни стручни испит.

послови правне помоћи за избегла 
и расељена лица у одсеку за 
послове друштвених делатности

УСЛОВИ: Висока стручна спрема-правни факултет, три 
године радног искуства, положен државни стручни испит.

Координатор за локални 
економски развој у Градској 
управи града пожаревца

УСЛОВИ: Висока стручна спрема-економски, правни, архи-
тектонски, грађевински, машински, електротехнички, 
саобраћајни или географски факултет - смер просторно 
планирање, факултет политичких наука или факултет за 
менаџмент, пет година радног искуства, положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару.

руководилац Групе за послове 
одбране и ванредне ситуације у 
Градској управи града пожаревца
УСЛОВИ: Висока стручна спрема-факултет општенародне 
одбране, правни, економски, архитектонски, грађевински, 
машински, електротехнички, саобраћајни или географски 
факултет, факултет политичких наука или факултет за 
менаџмент, три године радног искуства, положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидат подноси: пријаву на оглас, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, лекарско уверење, доказ о прописаној 
стручној спреми, доказ да лице није осуђивано за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државним органима. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Избор 
кандидата извршиће се у року од 15 дана од дана истека 
рока за оглашавање. Пријаву са документацијом кандида-
ти подносе на адресу: Градска управа града Пожаревца, 
Дринска 2, 12000 Пожаревац. Ближа обавештења у вези са 
огласом могу се добити у Градској управи града Пожаре-
вца, канцеларија бр. 38 и на број телефона: 012/539-651.

центар За социјални раД 
За општину Кучево
12240 Кучево, Светог Саве 213

руководилац Домског одељења 
при центру за социјални рад за 
општину Кучево
на одређено време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, 
пожељно радно искуство у струци, да је кандидат држа-
вљанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, положен правосудни испит или 
стручни испит, да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чине неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уз пријаву се прилажу оригинали или 
оверене фотокопије уверења и дипломе. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Заинтересовани канди-
дати пријаве на оглас са потребним прилозима упућују на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

с У б о Т и ц а

Месна ЗајеДница МишиЋево
24211 Мишићево, Владе Ћетковића 23

секретар Месне заједнице
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општег, економског 
или техничког смера, 1 година радног искуства, познавање 
рада на рачунару, познавање језика у службеној употреби 
у општини Суботица.

ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању свих горе-
наведених услова за заснивање радног односа, заинте-
ресовани кандидати подносе поштом, на адресу: Месна 
заједница Мишићево, са назнаком: „Пријава на оглас“, 
Владе Ћетковића 23, 24211 Мишићево. Документацију 
којом се доказује испуњеност услова из огласа кандидати 
подносе у оригиналу или у овереној фотокопији или ће се 
у противном сматрати да им је пријава непотпуна. Непо-
тпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у 
обзир приликом одлучивања о избору кандидата.

 Трговина и услуге
ФриЗер бора ЗељуГ
11000 Београд, Катанићева 5
тел. 011/3540-607

Мушки фризер
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, без радног искуства.

Мушки фризер
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; 5 година радног искуства.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана обја-
вљивања огласа.

„пословни систеМ“ Доо
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 37

службеник обезбеђења и заштите 
од пожара
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV, VI или VII степен стручне спреме, без 
обзира на смер, положен стручни испит из заштите од 
пожара, познавање Word-а, знање енглеског језика на 
нивоу почетног, да кандидат није осуђиван и кажњаван, 
пробни рад од 3 месеца.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве на конкурс могу се слати поштом, на адресу: 
„ПОСЛОВНИ СИСТЕМ“ ДОО, Гоце Делчева 46, 11070 Нови 
Београд или на e-mail: poslovnisistem.fto@gmail.com

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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„бошњаК“ Доо
21000 Нови Сад, Руменачки пут 88
e-mail: bosnjak21000@gmail.com

администратор-благајник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар; 
радно искуство на сличним пословима; познавање рада на 
рачунару; знање енглеског језика - средњи ниво, пробни 
рад 3 месеца.

спремачица

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, пробни 
рад 3 месеца.

ОСТАЛО: Пријаве слати на мејл адресу.

„PANON еCо LIFE“ Dоо
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 82
e-mail: epgоffice@gmail.com

Козметичар-естетичар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Пријаве слати на мејл адресу.

МоДни стуДио „рМ“
Борча, Личка 24
тел. 011/329-449, 064/2619-135

шивач
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, годину дана радног 
искуства. Контакт особа: Мирић Ранко.

„GRAWе оSIGURANJE“ аDо
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 115д

анкетар-заступник у осигурању
са 50% радног времена, на одређено 
време до 2 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме, економска, 
трговачка школа (комерцијалисти на терену), гимназија 
или било ког занимања, са радним искуством на истим или 
сличним пословима. Рад се обавља на терену, ван просто-
рија послодавца.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана обја-
вљивања. Пријаве слати нa e-mail: sаsа.veljkovic@grawе.rs.

„Грци“ Доо
11000 Београд, Чика Љубина 7
тел. 064/1169-901

радник у fast fооd-u-гирос
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, без обзира 
на занимање, 6 месеци радног искуства. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања огласа.

иЗДавачКа КуЋа 
„проМетеј“ Доо
21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11
тел. 063/575-669
е-mail: predrag.k@prometej.cо.rs

аквизитер
за рад у Вршцу (терен), на одређено време 
до годину дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, 
пробни рад до 3 месеца, поседовање возачке дозволе „Б“ 
категорије, теренски рад. Рок за пријаву је 31.03.2012. 
године. Пријаве се могу слати и на мејл адресу.

аD ZEPTER INTERNACIONAL 
BEOGRAD
11000 Београд, Булевар Михајла Пупина 117
тел. 063/537-419

Комерцијалиста на терену за 
суботицу и околину
на одређено време-уговор о делу
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме, било ког 
профила, познавање рада на рачунару (МS Оffice, Интер-
нет), возачка дозвола „Б“ категорије, предност је искуство 
у продаји, могућност заснивања сталног радног односа. 
Рок за пријаву је 60 дана. Јавити се на горенаведени број 
телефона. Контакт особа: Драган Шуша.

„био-полДи“ Доо
24213 Палић, Партизанска 15
тел. 060/137-47-24

сарадник за стручну помоћ 
купцима-комерцијалиста за 
суботицу и ап војводину
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен пољопри-
вредни, технолошки или хемијски факултет, пожељно 
искуство на пословима продаје, али није услов, возачка 
дозвола „Б“ категорије, основи рада на рачунару, пожељ-
но познавање мађарског и енглеског језика-али није 
услов. Пријава кандидата је до 15.02.2012. године, на број 
телефона: 060/137-47-24. Особа за контакт: Арпад Вереш.

Dоо „еLITе SOLUTION“
21000 Нови Сад, Трг слободе 3
тел. 062/8517-652
е-mail: info@elitesolution.net

Wеb дизајнер и developer
4 извршиоца

УСЛОВИ: Завршен електротехнички, информатички или 
неки други сродни факултет или виша школа, сертифико-
вани семинар или курс у области wеb дизајна и програ-
мирања; познавање wеb технологија и алата: HTML, CSS, 
PХP, MYSQL, JAVA SCRIPT, ЈQUERY; знање енглеског језика.

радник у маркетинг служби
5 извршилаца

УСЛОВИ: Завршена средња или виша стручна спрема, 
познавање рада на рачунару: Оffice, Интернет, слање и 
пријем електронске поште, знање енглеског језика.

OСТАЛО: Оглас је отворен до попуне радних места. Све 
информације о детаљима конкурса могу се добити на горе-
наведени број телефона или доћи лично у канцеларију на 
Булевару ослобођења 30А, локал 9, први спрат, радним 
даном у времену од 08,00 до 16,00 часова.

„ЗоДна“ Доо
11000 Београд, Доситејева 11/8
тел. 011/3121-832

продавачица
на одређено време, за рад у ресторану 
„Чикенита“

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; пожељно радно искуство у угоститељству. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа.

„аROK TRADE“ DOO
24400 Сента, Ади Ендре 25
тел. 024/812-221
е-mail: оffice@аroktrade.com

теренски комерцијалиста

УСЛОВИ: Најмање завршен III или IV степен стручне спре-
ме, знање мађарског и српског језика; возачка дозвола „Б“ 
категорије; радно искуство у пнеуматском и машинском 
пољу, искуство на радном месту сличних перформанси јед-
ну до две године минимум.

ОСТАЛО: Комуникативност, тимски рад и умеће прегова-
рања. Зарада је фиксна, плус процентуално по реализацији.

администратор

УСЛОВИ: Најмање завршен III или IV степен стручне спре-
ме, знање мађарског, српског и енглеског језика; рад на 
рачунару (Excel, Word, PDF, фактурисање, нивелисање, 
калкулисање, рад са царинском и шпедитерском докумен-
тацијом); искуство од годину до две године минимум на 
радном месту сличних перформанси.

ОСТАЛО: Зарада је фиксна.

 Грађевинарство   
     и индустрија

Гп „ДоМ“ AД беоГраД и 
„CBC“ AD BEOGRAD

У сарадњи са АDА (Аustrian Develоpment Аgency) - Аustriа, 
WIFI International - Аustria, Bau Аkademie Steiermark - 
Аustria, објављују:

Конкурс за избор, обуку са сертификацијом и 
пријем у радни однос за послове у иностранству:

1) тесар
75 извршилаца

2) Зидар
30 извршилаца

3) армирач
30 извршилаца

4) Фасадер
30 извршилаца

5) изолатер
20 извршилаца

6) руковалац грађевинским 
машинама
10 извршилаца

7) Керамичар
20 извршилаца

8) Грађевински инжењер-
руководилац градилишта
2 извршиоца

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1 до 7: средња школа 
грађевинског смера, искуство у струци 3 године. За рад-
но место под бр. 8: завршен грађевински факултет, рад-
но искуство 5 година. Изабрани кандидати по конкурсу за 
занимања под бр. 1 до 7 проћи ће одговарајућу процедуру 
обуке и тестирања и добити сертификат о оспособљености 
валидан за рад у земљама Европске Уније. Пријава за 
учешће на конкурсу шаље се искључиво на е-mail: dijana.
krsic@gpdom.cо.rs  По пријему пријаве, кандидати ће доби-
ти мејлом потребна упутства са пратећим процедурама.

Позив за идентификацију заинтересованости
за едукацију и преквалификације за занимања 
грађевинске струке

Позивамо све заинтересоване кандидате старости до 35 
година који желе да се преквалификују у грађевинска 
занимања наведена у конкурсу (под бр. 1 до 7) да поднесу 
апликацију на е-mail: dijana.krsic@gpdom.cо.rs  Обука ће се 
обавити у сарадњи са WIFI Аustria у оквиру Грађевинског 
центра „CONSSЕCO DOM“ у Београду, Панчевачки пут 77.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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TERNA S.а. 
OGRANAK TERNA S.а. SERBIA 
BEOGRAD
11000 Београд, Господар Јованова 5
тел. 060/6688-911, 010/360-727
e-mail: kosmidisterna@yаhoo.gr

Дипломирани инжењер 
грађевинарства
за рад у Врању, на одређено време 2 
године
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер грађевинарства, VII/1 
степен стручне спреме, лиценца 412 или 415; енглески 
језик - средњи ниво; обавезно радно искуство - минимум 1 
година на пословима одговорног извођача радова на ауто-
путевима (неопходне референце).

Дипломирани инжењер 
грађевинарства
за рад у Врању, на одређено време 2 
године
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер грађевинарства, VII/1 
степен стручне спреме, лиценца 410, енглески језик - 
средњи ниво; обавезно радно искуство - минимум 1 година 
на пословима одговорног извођача радова на мостовима 
ауто-пута (неопходне референце).

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радних места. 
Заинтересовани кандидати могу радне биографије да 
доставе мејлом или да се јаве на горенаведене бројеве 
телефона, лицу за контакт: Димитриосу Космидису.

Доо „јлб“ пирот
18300 Пирот, Слободна царинска зона Пирот

технички директор производње

УСЛОВИ: Завршен VII или VI степен стручне спреме, 
машинске струке, пожељно радно искуство преко 5 година, 
познавање рада на рачунару, дизајн софтвера, познавање 
француског и енглеског језика. Пријаве са радном биогра-
фијом слати на е-mail: borko.todorovic@paxtonequity.com 
или cyril.cieslak@paxtonequity.com. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

„аутотеХниК вејиЋ“ Доо
21203 Ветерник, Новосадски пут 44
e-mail: protekt@vejic.com

руковалац машина за 
протектирање гума
4 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира 
на радно искуство, пробни рад 3 месеца. Пријаве слати 
у штампаној форми на горенаведену адресу или мејлом.

јавно преДуЗеЋе 
„ДиреКција За путеве, 
ГраЂевинсКо ЗеМљиште и 
иЗГраДњу општине бојниК“
16205 Бојник, Трг слободе 1
тел. 016/821-150

Књиговођа-рачуновођа

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, економиста или 
економски техничар, завршен приправнички стаж за рад 
у струци.

аД „ФабриКа шеЋера те-то“
24400 Сента, Карађорђева бб

Дипломирани електроинжењер
на одређено време-помоћник руководиоца 
ОЈ Електроенергетике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани елек-
троинжењер, смер енергетика, минимум 1 година радног 
искуства у струци-рад на високом напону, да је кандидат 
на евиденцији незапослених лица код Националне службе 
за запошљавање, потребно је знање енглеског и српског 
језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити следећа документа, у ори-
гиналу или у овереном препису: доказ о стручној спре-
ми, потврду од Националне службе за запошљавање да 
се лице налази на њиховој евиденцији, уверење о држа-
вљанству, лекарско уверење, да испуњава друге услове 
утврђене законом. Заинтересовани кандидати треба да 
пошаљу CV на горенаведену адресу или на е-mail: оffice@
sugarfactory-senta.cо.rs. Неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Гп „неиМар“ Доо
34000 Крагујевац, Индустријска бб
тел. 034/335-777

погонски електричар
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

бравар-варилац
на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, са радним искуством 1 година.

возач кипера
на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, са радним искуством 1 година; возачка дозвола „Б“ 
и „Ц“ категорије.

ОСТАЛО: Заинтересована лица треба да се јаве сваког рад-
ног дана око 12,00 часова, на горенаведену адресу, најкас-
није до 29.02.2012. године.

Концерн „ФарМаКоМ М.б.“ 
шабац ливница 
„пожеГа“ аД пожеГа
Пожега, Бакионичка 14
тел. 031/3716-025

шеф производње
за рад у Пожеги

Опис посла: шеф производње одливака од композитног 
материјала.

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер (VII степен); 
знање немачког језика-виши ниво (услов); пожељно 
познавање рада на рачунару (није услов); пожељна возач-
ка дозвола „Б“ категорије (није услов).

технолог у производњи
за рад у Пожеги

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

УСЛОВИ: дипломирани технолог неорганске хемијске 
технологије (VII степен, технолошко-металуршки факул-
тет); знање немачког језика-виши ниво (услов); пожељно 
познавање рада на рачунару (није услов).

ОСТАЛО: најмање 3 године радног искуства у струци; 
радно време: 8 сати дневно; пробни рад од 3 месеца. Кон-
курс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани 
кандидати треба да се на горенаведени број телефона 
обрате особи за контакт: Зорици Бијељић.

    Mедицина
универЗитетсКа Дечја КлиниКа
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

лабораторијски техничар
на одређено време по основу замене
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, лабораторијски тех-
ничар; положен стручни испит; најмање шест месеци 
радног искуства на пословима лабораторијског техни-
чара. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни 
да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; овере-
ну фотокопију радне књижице. Пријаве се шаљу у затво-
реној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за пријем лабораторијског техничара 
на одређено време по основу замене“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

КлиничКо-болничКи центар  
„ЗвеЗДара“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-6-333
факс: 011/380-9-650

Доктор медицине
за рад у Одељењу интервентне 
кардиологије клиничког одељења за 
кардиоваскуларне болести

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, положен струч-
ни испит. Пријаве са биографијом и доказима о испуњењу 
захтеваних услова, подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс ради пријема у радни 
однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Учесници у огласу биће писмено оба-
вештени.

„ZOREX PHARMA“ Dоо
15000 Шабац, Београдски пут 9
тел. 015/305-035, 060/6462-724
е-mail: miskovicmiodrag@yаhoo.com

руководилац контроле и 
испитивања лекова

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; положен стручни 
испит; радно искуство 3 године.

руководилац надзора над 
пријемом сировина и испоруком 
лекова

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, завршена специјализа-
ција из испитивања и контроле лекова; положен стручни 
испит; радно искуство 3 године.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радних места. 
Заинтересовани кандидати могу радне биографије да 
доставе мејлом или да се јаве на горенаведене бројеве 
телефона, лицу за контакт: Мишковић Миодрагу.

Зу апотеКа „Златни лав“
25000 Сомбор, Париска 6
e-mail: zlatnilav@sbb.rs
тел. 064/2160-708, 025/442-666 (07,00-20,00),
025/462-555 (07,00-15,00)

Дипломирани фармацеут
за рад у Оџацима

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани фармацеут, лиценца, 
радно искуство небитно, осмочасовно радно време, проб-
ни рад од 2 месеца. Конкурс је отворен до попуне радног 
места. Заинтересовани кандидати треба да се на горена-
ведене бројеве телефона или мејлом обрате особи за кон-
такт: Бранкици Никић.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Грађевинарство и индустрија / Медицина
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специјална болница 
За псиХијатријсКе болести 
„Ковин“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Кувар

Кувар
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: Завршен III степен стручне спреме, занимање 
кувар, без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са 
кратком биографијом и фотокопију дипломе о завршеној 
средњој стручној спреми за занимање кувар. Пријаве са 
потребним доказима достављају се на горенаведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

полиКлиниКа  „Др рончевиЋ“
11000 Београд, Баба Вишњина 7
тел. 011/2441-124
е-mail: drroncevic@yаhoo.com

Медицинска сестра
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра 
или гинеколошко-акушерска сестра; 6 месеци радног иску-
ства; основна информатичка обука; енглески језик-почет-
ни ниво; положен стручни испит.

ДоМ ЗДравља „нови беоГраД“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/2222-100

спремачица
на одређено време на 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси: кратка биографија и дока-
зи о испуњености услова конкурса (у неовереним фотоко-
пијама). Заинтересовани кандидати су обавезни да доста-
ве: пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном преко архиве Дома здравља „Нови Београд“, 
III спрат, соба бр. 3, Гоце Делчева 30, Нови Београд, са 
назнаком за који конкурс подносе пријаву. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Одлука о избору биће објављена на оглас-
ној табли поред архиве Дома здравља, на III спрату, Гоце 
Делчева 30, Нови Београд. Изабрани кандидати биће лич-
но обавештени телефонским путем.

FISH CORP 2000 Доо беоГраД 
пј суботица
24000 Суботица, Салаш 62
тел. 062/8015-038

руководилац контроле квалитета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фар-
мацеут са специјализацијом или специјализант из испити-
вања и контроле квалитета лекова, пробни рад 3 месеца. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаву (CV) слати на e-mail: tatjana.fishcorp2000@gmail.
com или на број телефона: 062/8015-038. Особа за кон-
такт: Татјана Ковачевић.

апотеКа „ваљево“

14000 Ваљево, Железничка 12а
тел. 014/291-582

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
поред законом прописаних општих услова испуњава и сле-
деће посебне услове: да је дипломирани фармацеут или 
дипломирани фармацеут специјалиста и да има најмање 
пет година радног стажа у области здравствене заштите 
или да је дипломирани правник или дипломирани еконо-
миста са завршеном едукацијом из области здравственог 
менаџмента на високошколској установи која има одо-
брење Министарства просвете Републике Србије и да има 
најмање пет година радног стажа у области здравствене 
заштите. Уз пријаву кандидат треба да поднесе доказе о 
испуњавању услова конкурса са својом радно-професио-
налном биографијом, оверен препис дипломе факултета, 
оверен препис дипломе о специјализацији, оверен препис 
уверења о положеном стручном испиту и доказ о радном 
стажу у области здравствене заштите. Рок за подношење 
пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ДоМ ЗДравља
14000 Ваљево, Железничка 12
тел. 014/295-367

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
поред општих услова приписаних законом треба да 
испуњава и следеће посебне услове: да има завршен 
медицински или стоматолошки факултет са положеним 
специјалистичким испитом из неке од грана медицине из 
којих Дом здравља обавља делатност и најмање пет годи-
на радног стажа у области здравствене заштите или да 
има завршен правни или економски факултет, са заврше-
ном едукацијом из области здравственог менаџмента при-
знатом од стране овлашћеног државног органа и најмање 
пет година радног стажа у области здравствене заштите.

Заменик директора
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За заменика директора може бити именовано 
лице које поред општих услова приписаних законом треба 
да испуњава и следеће посебне услове: да има завршен 
медицински или стоматолошки факултет са положеним 
специјалистичким испитом из неке од грана медицине из 
којих Дом здравља обавља делатност и најмање пет годи-
на радног стажа у области здравствене заштите или да 
има завршен правни или економски факултет, са заврше-
ном едукацијом из области здравственог менаџмента при-
знатом од стране овлашћеног државног органа и најмање 
пет година радног стажа у области здравствене заштите.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати морају да при-
ложе: кратку биографију и Програм рада; диплому о завр-
шеном факултету; уверење о положеном специјалистич-
ком (односно стручном) испиту; потврду о радном стажу у 
области здравствене заштите; уверење да нису под истра-
гом и да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела која их чине неподобним за обављање функ-
ције директора или заменика директора; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије. Докази о испуњавању конкурсом предвиђених 
услова достављају се у оригиналу или у овереном препису. 
Пријаве са доказима подносе се у затвореној коверти, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за дирек-
тора Дома здравља Ваљево-не отварај“ или „За конкурс 
за заменика директора Дома здравља Ваљево-не отварај“ 
или лично у просторијама правне службе Дома здравља 
Ваљево у Ваљеву.

ДоМ ЗДравља
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307
тел. 014/3421-176

Директор Дома здравља Мионица
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
поред општих услова утврђених законом треба да испуња-
ва и следеће посебне услове утврђене Статутом Устано-
ве: да је доктор медицине или доктор стоматологије или 
доктор медицине специјалиста гране медицине која је 
из делатности Дома здравља или доктор стоматологије 
специјалиста гране стоматологије која је из делатности 
Дома здравља и да има најмање пет година радног ста-
жа у области здравствене заштите или да је дипломирани 
правник или дипломирани економиста са завршеном еду-
кацијом из области здравственог менаџмента на високош-
колској установи која има одобрење надлежног Министар-
ства Републике Србије и да има најмање пет година радног 
стажа у области здравствене заштите. Доказе о испуња-
вању услова кандидати достављају Управном одбору, у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве се доста-
вљају поштом на адресу Установе или лично, у затвореној 
коверти, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

исправКа КонКурса 
ЗДравствени центар 
параЋин
35250 Параћин, Мајора Марка бб
тел. 035/573-198

Конкурс објављен 01.02.2012. године у публика-
цији „Послови“, исправља се за радно место: меди-
цински техничар општег смера-пробни рад од 3 
месеца, и треба да стоји: медицински техничар 
општег смера, на одређено време до 12 месеци, уз 
пробни рад од 3 месеца.

„неоДент“ Доо
11000 Београд, Ранкеова 4
тел. 011/3087-746, 3089-162
е-mail: neodent@eunet.rs

стоматолог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор опште сто-
матологије; возачки испит „Б“ категорије; знање енглеског 
језика; рад на компјутеру.

Зубни техничар

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или 
средња зуботехничка школа; возачки испит „Б“ катего-
рије; рад на компјутеру.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана обја-
вљивања огласа.

специјална болница 
За реХабилитацију ивањица
32250 Ивањица, 13. септембар бр. 78
тел. 032/662-260

лекар опште медицине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет. Кандидати треба да имају положен стручни 
испит, лиценцу; предност ће имати кандидати са позна-
вањем енглеског језика и информационог система за рад 
у здравству, могућим признањима у виду издатих радова 
из области медицинске науке, са што вишом оценом при 
дипломирању и са претходним могућим запослењем на 
одређено време. Предност се даје лекарима са радним 
искуством у РХ центрима.

Медицинска сестра (техничар)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска 
школа, са положеним државним испитом. Предност се даје 
кандидатима са могућим искуством у раду на одељењу у 
збрињавању и нези старијих пацијената и деце у РХ цен-
трима; познавање страног језика, као и знање на раду 
информационог система у здравству.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања.
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„бн-КоМерц“ Доо
17500 Врање, Мостарска 36
тел. 065/5022-233

Дипломирани фармацеут
за рад у Врању
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, положен струч-
ни испит, важећа лиценца издата од стране фармацеутске 
коморе Србије, основно знање рада на рачунару, плата-
минимум 50.000,00 динара плус бонуси од оствареног про-
мета, за оне који нису житељи Врања обезбеђен је смештај.

Фармацеутски техничар
за рад у Врању
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, звање: фармацеут-
ски техничар, положен стручни испит, пожељно радно 
искуство, основно знање рада на рачунару, плата-мини-
мум 30.000,00 динара плус бонуси од оствареног промета, 
за оне који нису житељи Врања обезбеђен је смештај.

ОСТАЛО: Пријаву и CV са фотокопијом послати најкас-
није до 21.02.2012. године, на е-mail: bojan.stankovic@
rocketmail.com или на адресу: Мостарска 36, 17500 Врање, 
са назнаком: „За конкурс“. Биће позвани само они канди-
дати који уђу у најужи избор.

„аКорД Дентал“ Доо
34000 Крагујевац, Скерлићева 8
тел. 034/6170-070, 6170-071
e-mail: miraned.nedeljkovic@gmail.com

Комерцијалиста-дипломирани 
фармацеут

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фар-
мацеут; знање рада на рачунару; енглески језик-средњи 
ниво; положен стручни испит; предвиђен пробни рад 
1 месец. Заинтересовани кандидати CV треба да шаљу 
на e-mail: miraned.nedeljkovic@gmail.com најкасније до 
26.03.2012. године.

Зу апотеКа „Златни лав“
25000 Сомбор, Париска 6
тел. 025/462-555

Фармацеутски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техни-
чар, рад у сменама, пробни рад 2 месеца. Рок за пријаву је 
до попуне радног места.

  Наука и образовање

ЗаКон о основаМа систеМа 
обраЗовања и васпитања

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

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

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но 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 прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада.

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

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

б Е о г ра д

ош „свети сава“
Београд-Врчин, 29. новембра 15
тел. 011/8053-467

професор математике

УСЛОВИ: Завршен математички факултет, VII степен 
стручне спреме, чл. 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања.

професор разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог 
са боловања, до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: Завршен учитељски факултет у Београду, VII 
степен стручне спреме, чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидат се прима у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
3/10 и 25/10) и чл. 120 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11). Кандидати морају да испуњавају услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уве-
рење о држављанству Републике Србије; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима-подноси се пре закључивања уговора 
о раду. Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 3 чл. 
120 ЗОСОВ прибавља установа. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

ош „ниКола тесла“
11509 Скела, Мила Манића Албанте 5
тел. 011/8770-050

наставник математике

наставник математике
за 22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог зани-
мања, предвиђен Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти и степену струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће образо-
вање у складу са наведеним Законом и Правилником; да 
испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: краћу 
биографију, оверену фотокопију дипломе или уверење о 
дипломирању (не старије од 6 месеци), оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способно-
сти подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о огласу могу се добити на 
број телефона школе, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

поништење оГласа 
ош „бановиЋ страХиња“
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 15

Оглас објављен 04.01.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

ош „22. оКтобар“
11271 Сурчин, Маршала Тита 8
тел. 011/8440-511

наставник математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не Законом, Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи и Правилни-
ком о систематизацији радних места. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, податке о кретању у 
служби са биографијом, доказ о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности и 
доказ о здравственој способности. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

уГоститељсКо-туристичКа 
шКола
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

наставник енглеског језика и 
књижевности
за 85% радног времена

УСЛОВИ: Професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност.

наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: Професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар за теоријску математику 
и примену; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар - информатичар; 
дипломирани математичар - математика финансија.

ОСТАЛО: У радни одонос у школи може бити примљено 
лице под условима прописаним законом и ако има одгова-
рајуће образовање за наведене послове; да има психичку, 
физичку и здравствену способност; да није осуђивано у 
складу са чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); 
држављанство Републике Србије; може бити предвиђен 
пробни рад у складу са чл. 133 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011), а најдуже шест месеци.
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преДшКолсКа установа 
„Дечји Дани“
11000 Београд, Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825, 2633-140

васпитач
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша школа за обра-
зовање васпитача.

спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Полуквалификовани радник; основна школа, са 
или без радног искуства.

Физички радник
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Полуквалификовани радник; основна школа, са 
или без радног искуства.

Дефектолог васпитач

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолошки факул-
тет, сурдолошки смер; положен испит за лиценцу.

Дефектолог васпитач
на одређено време до годину дана (замена 
одсутног запосленог)
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолошки 
факултет, логопедски смер.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Потребна документа: пријава на конкурс; радна биогра-
фија; оверене фотокопије дипломе о стеченом обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), као и уверење 
да се против кандидата не води истрага и да није поди-
гнута оптужница. Изабрани кандидати пре закључивања 
уговора о раду дужни су да доставе лекарско уверење о 
одговарајућој здравственој способности. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља Установа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Особа за контакт: Биљана 
Богдановић, референт за радне односе, бројеви телефона: 
011/2631-825, 2633-140.

преДшКолсКа установа 
„јелица обраДовиЋ“
11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 011/8230-159

Медицинска сестра-васпитачког 
смера
3 извршиоца

Медицинска сестра-васпитачког 
смера-приправник
на одређено време

УСЛОВИ: Средња стручна спрема, завршена средња меди-
цинска школа васпитачког смера. Потребна документа-
ција: оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверена фотокопија уверења о држављанству, 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених.

сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна шко-
ла и одговарајућа стручна оспособљеност за обављање 
послова сервирке, без обзира на радно искуство. Потреб-
на документација: оверена фотокопија сведочанства о 
завршеној основној школи и оверена фотокопија дипломе 
о стручној оспособљености за рад на пословима сервирке, 
оверена фотокопија уверења о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија). Уверење да канди-
дат није осуђиван установа прибавља службеним путем.

спремачица

спремачица
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Завршена основна школа. Потребна докумен-
тација: оверена фотокопија сведочанства о завршеној 
основној школи и оверена фотокопија уверења о држа-
вљанству, као и оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњењу услова слати на 
адресу предшколске установе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

поништење КонКурса 
универЗитет уМетности 
беоГраД 
ФаКултет МуЗичКе уМетности
11000 Београд, Краља Милутина 50
тел. 011/3620-760

Конкурс објављен 01.02.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
уметнички сарадник на Катедри за гудачке инстру-
менте, на одређено време од 5 година. У осталом 
делу конкурс остаје непромењен.

основна МуЗичКа шКола 
„петар КоњовиЋ“
11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2851-059

наставник гитаре

наставник виолине

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидат мора да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије у складу са Законом о високом 
образовању) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: оверену копију дипломе о 
одговарајућем образовању; уверење о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверена копија. 
Кандидати који уђу у ужи избор подлежу претходној 
провери психофизичких способности коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ош „сКаДарлија“
11000 Београд, Француска 26
тел. 011/3247-445

спремачица
на одређено време до повратка запослене 
са неплаћеног одсуства-30.04.2012. године

УСЛОВИ: Основна школа-подноси се копија сведочанства 
основне школе (ако је кандидат завршио и виши степен 
образовања, подноси ту исправу); општа здравствена спо-
собност - лекарско уверење, не старије од шест месеци 
- подноси само изабрани кандидат при ступању на рад; да 
лице није осуђивано по чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - доказ прибавља 
школа за изабраног кандидата; држављанство Републике 
Србије - фотокопију уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених; да лице није под истрагом - уве-
рење општинског суда, не старије од 6 месеци. Својеруч-
но потписане пријаве, са животном и радном биографијом 
(CV) и документима доставити на адресу школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати; инфор-
мације на број тел. 011/3247-445.

руДарсКо-ГеолошКи ФаКултет 
универЗитета у беоГраДу
11000 Београд, Ђушина 7

Доцент за ужу научну област 
нафтно рударство, механизација 
и аутоматизација у рударству, 
наставни предмети:  
1. експлоатација нафтних и гасних 
лежишта I;  
2. управљање лежиштима 
угљоводоничних флуида;  
3. експлоатација нафте и гаса;  
4. еруптивна метода експлоатације 
нафтних и гасних бушотина;  
5. Методе повећања искоришћења 
лежишта угљоводоничних флуида
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области којој припада ужа научна област. Остали услови 
утврђени одредбама члана 64 став 5 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Пријаве са прилозима (биографија, списак научних радо-
ва, радови, диплома о одговарајућој стручној спреми) пос-
лати на адресу Факултета. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања.

универЗитет у беоГраДу 
ФаКултет За специјалну 
еДуКацију и реХабилитацију
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

наставник у звање доцента за ужу 
научну област тифлологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат дефекто-
лошких наука; да кандидат испуњава услове предвиђене 
чл. 64 ст. 5 и ст. 7 Закона о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/2005, 44/2010), као и Статутом Факултета 
за избор у звање доцента или ванредног професора.

сарадник у звање асистента за 
ужу научну област офталмологија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машински факултет; 
просечна оцена на студијама првог степена најмање 08,00; 
уписане одговарајуће докторске студије, као и да канди-
дат испуњава услове предвиђене чл. 72 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010) и 
услове предвиђене Статутом Факултета.

ОСТАЛО: документа која је потребно доставити: пријаву 
на конкурс; биографију; библиографију; оверене копије 
диплома; извод из матичне књиге рођених; држављанство 
и потврду надлежног органа да кандидат није под истра-
гом. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се на 
наведену адресу Факултета. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „олГа петров“
11213 Падинска Скела, Падинска скела 9
тел. 011/8871-763

наставник за изборни предмет 
Грађанско васпитање за други 
циклус основног образовања и 
васпитања
са 55% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них програма у основној школи (професор педагогије, 
професор психологије, дипл. педагог општи смер или 
смер школске педагогије, дипл. психолог општи смер или 
смер школске педагогије, дипл. школски психолог-педа-
гог, дипл. школско-клинички психолог, професор исто-
рије, професор историје и географије, професор страних 
језика, лица која испуњавају услове за наставника српског 
језика, дипл. социјални радник, дипл. педагог. Наведена 
лица могу да изводе наставу уколико су савладала про-
грам обуке за извођење наставе из предмета Грађан-
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ско васпитање за одговарајући разред који организује 
Министарство просвете или организација коју овласти 
наведено Министарство. Поред ових, кандидат треба да 
испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011). Уз пријаву доставити: биографију 
са личним подацима, оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених, одговарајуће 
лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора, 
а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Кандидати за 
радна места наставника дужни су да пре доношења одлуке 
о избору обаве проверу психофизичких способности код 
надлежне службе за послове запошљавања. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, а 
пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир. Ближа обавештења 
се могу добити у секретаријату школе, на број телефона: 
011/8871-763.

универЗитет у беоГраДу 
шуМарсКи ФаКултет
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1

наставник (сва звања) за ужу 
научну област економија шума, 
заштита и унапређење животне 
средине

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже 
научне области за коју се наставник бира, Шумарски 
факултет, одсек Шумарство. Избор наставника се врши на 
период од 5 година, а редовних професора на неодређе-
но време. Остали услови за избор наставника утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета 
у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака радника Шумарског факултета. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова 
из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матич-
не књиге рођених, држављанство, списак научних и струч-
них радова, сепарате радова...), достављају се надлежној 
служби Шумарског факултета у Београду, на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“.

ош „лаЗа КостиЋ“
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 72
тел. 011/7130-656, 7130-657

административно-финансијско 
књиговодствени радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правно-биротехничка, 
економска средња школа или гимназија.

секретар
на одређено време до повратка одсутне 
запослене до 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани пра-
вник, односно дипломирани правник-мастер, познавање 
рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидат може да буде примљен у радни однос 
ако испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011). Уз пријаву са кратком биографијом 
кандидат доставља: оверену копију дипломе о стеченом 
образовању и уверење о држављанству Републике Србије. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

универЗитет у беоГраДу 
пољопривреДни ФаКултет
11080 Земун, Немањина 6

ванредни професор за ужу научну 
област наука о месу
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
наука о месу
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
технолошка микробиологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одгова-
рајуће научне области, способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом факултета и Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом - документа у ори-
гиналу или у овереном препису и не старија од 6 месе-
ци) достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурс је 
отворен 15 дана.

ош „ДушКо раДовиЋ“
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 112

наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани су 
чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011) и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи, који прописује министар 
просвете и науке. Уз пријаву на конкурс кандидати доста-
вљају: оверену копију дипломе о стеченом образовању и 
уверење о држављанству Републике Србије.

ОСТАЛО: Рок за достављање пријава са документима је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Вршилац дужности 
директора школе доноси одлуку о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана добијања мишљења Школског одбора, 
а по претходно прибављеним резултатима психофизичке 
провере кандидата. Пријаве са документима доставити на 
адресу школе.

ош „вуК КараЏиЋ“
11564 Степојевац
тел. 011/8141-502

школски педагог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Поред услова у погледу степена стручне спре-
ме према Правилнику о степену и врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи, сви 
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да 
приложе: диплому о стеченом високом образовању; уве-
рење о држављанству. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Кандидати који уђу у ужи избор упућују се 
на проверу психофизичких способности. Проверу психо-
физичких способности врши Национална служба за запо-
шљавање, применом стандардизованих поступака. Лекар-
ско уверење о здравственој способности подноси се пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности при-
бавља школа по службеној дужности од надлежног секре-
таријата унутрашњих послова. Прилози уз пријаву не могу 
бити старији од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ГраЂевинсКа шКола
11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2418-895

педагог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани педа-
гог, према Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама из члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати 
подносе доказ о испуњености услова: диплому (оверен 
препис-не старији од шест месеци), уверење о држављан-
ству Републике Србије (оверен препис-не старији од шест 
месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања. Пријаве са документима о испуњености услова 
доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

ГиМнаЗија у обреновцу
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90
тел. 011/8721-202

наставник математике

наставник рачунарства и 
информатике
на одређено време до повратка запосленог 
са функције

наставник пословних пакета и 
интернета
на одређено време у својству приправника

УСЛОВИ: За радна места наставника математике и настав-
ника рачунарства и информатике: одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 8 ст. 1 и 2 и чл. 120 ст. 1 тач. 1 Закона 
о основама система и образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији. За радно место настав-
ника пословних пакета и интернета: одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 8 ст. 1 и 2 и чл. 120 ст. 1 тач. 1 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09) и у складу са Правилником о врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у гимназији 
информатичког смера по програму огледа. Кандидат поред 
стручне спреме треба да испуњава и остале услове из чл. 
120 Закона о основама система и образовања и васпитања. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о 
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Кандидат 
је дужан да уз пријаву поднесе следећа документа: ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

ГраЂевинсКи ФаКултет 
универЗитета у беоГраДу
11000 Београд, Булевар краља Александра 73

редовни професор за ужу 
научну област премер и уређење 
земљишне територије
на одређено време од пет година

ванредни професор за ужу научну 
област Геодезија у инжењерским 
областима и моделирање и 
менаџмент у геодезији
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже 
научне области којој припада наставни предмет.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу, поред општих усло-
ва, треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању и Статута Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити: 
биографију са подацима о досадашњем раду, списак науч-
них радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у 
разматрање.
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универЗитет у беоГраДу 
МашинсКи ФаКултет
11000 Београд, Краљице Марије 16

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

УСЛОВИ: Завршен Машински факултет, VIII степен струч-
не спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 
65 Закона о високом образовању и чланом 11.4. Статута 
Машинског факултета.

асистент за ужу научну област 
термотехника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен Машински факултет, VII/1 степен струч-
не спреме и други услови утврђени 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.

универЗитет у беоГраДу 
биолошКи ФаКултет
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

редовни професор за ужу 
научну област биологија 
микроорганизама на Катедри 
за микробиологију у институту 
за ботанику и ботаничкој башти 
„јевремовац“

Доцент за ужу научну област 
биохемија и молекуларна 
биологија на Катедри за биохемију 
и молекуларну биологију у 
институту за физиологију и 
биохемију
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Морфологија, фитохемија и 
систематика биљака на Катедри 
за морфологију и систематику 
биљака у институту за ботанику и 
ботаничкој башти „јевремовац“ 
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области 
за који се бира; непостојање сметње из члана 62 став 4 
Закона о високом образовању и остали услови утврђени 
чланом 64 Закона о високом образовању.

асистент за ужу научну област 
Физиологија и молекуларна 
биологија биљака на Катедри за 
физиологију биљака у институту 
за ботанику и ботаничкој башти 
„јевремовац“
на одређено време до повратка сарадника 
са породиљског боловања

асистент за ужу научну област 
Генетика и еволуција на Катедри 
за генетику и еволуцију у 
институту за зоологију
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Студент докторских студија; општи успех нај-
мање 08,00 или академски назив магистра наука са прих-
ваћеном темом докторске дисертације; смисао за наставни 
рад; непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању и остали услови утврђени чланом 72 Зако-
на о високом образовању.

ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом 
дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радо-
ва доставити Архиви Факултета, на наведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

исправКа КонКурса 
МуЗичКа шКола 
„јосиФ МаринКовиЋ“
11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/3236-504

Конкурс објављен 01.02.2012. године у публика-
цији „Послови“, услед техничке грешке, мења се 
тако што уместо: наставник кореспонденције, на 
одређено време-замена одсутног запосленог преко 
60 дана, треба да стоји: наставник корепетиције, на 
одређено време-замена одсутног запосленог пре-
ко 60 дана. У осталом делу конкурс остаје непро-
мењен.

среДња ЗанатсКа шКола
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

наставник практичне наставе за 
фризере у подручју рада личне 
услуге
на одређено време до повратка запослене 
са боловања

УСЛОВИ: женски фризер или мушки фризер са положеним 
специјалистичким испитом. Наставници поред наведене 
стручне спреме морају имати стручну дефекотлошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипл. дефектолога.

ОСТАЛО: Поред општих услова и наведених услова у 
погледу стручности, кандидати треба да испуњавају и 
услове из члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања Уз пријаву са кратком биографијом, 
кандидат треба да достави и оверене фотокопије докуме-
ната којима доказује да испуњава услове конкурса (дипло-
му о стеченом образовању, уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених). Доказ да је кандидат 
психички, физички и здравствено способан за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе 
се на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ош „ратКо МитровиЋ“
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 58

спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Поред 
општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат тре-
ба да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилника о системати-
зацији радних места. Уверење о неосуђиваности прибавља 
установа службеним путем. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву и 
биографске податке приложити и доказе о испуњености 
услова о стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о држављанству. Документа се предају у ориги-
налу или у овереној фотокопији.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ош „МлаДост“
11070 Нови Београд, Гандијева 99

наставник разредне наставе
на одређено време
2 извршиоца

васпитач
за рад у припремној предшколској групи, 
на одређено време

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање-висока струч-
на спрема сходно члану 8 и 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и одредбама Правилника о 
стручној спреми наставника и стручних сарадника за рад 
у основној школи; држављанство Републике Србије; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-

вњење, за кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићних међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријављени кандидати дужни су 
да доставе оверене фотокопије тражене документације о 
испуњености услова конкурса, на адресу школе.

универЗитет у беоГраДу 
ФиЗичКи ФаКултет
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-177

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

Доцент за ужу научну област 
Физика облака
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора наука и остали услови утврђени Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), Статутом и Правилницима 
Физичког факултета и Универзитета у Београду; неосуђи-
ваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08 и 44/10). Пријава треба да 
садржи: биографију; оверен препис дипломе; опис досада-
шње наставне активности; опис досадашње научне актив-
ности; преглед научних резултата; списак наставних и 
научних публикација; списак цитата; најважније публика-
ције. Пријаву је потребно доставити у штампаној и едита-
билној електронској форми (tеx или doc формат) у складу 
са предлогом који се налази на сајту Физичког факултета: 
www.ff.bg.аc.rs. Пријаву са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити Деканату Физичког факултета, Бео-
град, Студентски трг 12-16 (3. спрат, соба бр. 652), у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

поништење Дела оГласа 
ош „бранКо раДичевиЋ“
11262 Велика Моштаница, 10. октобар бр. 10
тел/факс: 011/8075-434, 8075-680
е-mail: оsbrankoradicevic@yаhoo.com

Оглас објављен 30.11.2011. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: професор 
техничког и информатичког образовања, са 70% 
радног времена.

б о р

преДшКолсКа установа 
„невен“
19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706, 800-616

васпитач
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, као и одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем.

ОСТАЛО: Услови сходно одредбама члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити: оверен препис или фотокопију дипломе, уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци) и извод 
из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља установа.

Наука и образовање
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ош „вуК КараЏиЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 6
тел. 030/424-588

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање за наставника, стручног сарадника према чл. 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да је држављанин Републике Србије, да има дозволу за 
рад-лиценцу, односно положен стручни испит, најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривично дело насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злоста-
вљање малолетног лица или родоскрвњење, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја, против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није,у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање и да се против њега 
не води кривични поступак.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави следећу документацију: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој високој стручној спреми, 
уверење о држављанству, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту-лиценци, потврду послодавца 
да има најмање 5 година рада у установи на пословима 
васпитања и образовања, преглед кретања у служби са 
биографским подацима и радном биографијом, као и оста-
ле прилоге којима се доказују стручне, наставно-педагош-
ке, организационе и друге способности. Кандидат изабран 
за директора школе дужан је да положи испит за дирек-
тора, а сходно условима прописаним Законом о основама 
система образовања и васпитања, као и условима које про-
писује министар. Решење о избору директора биће благов-
ремено достављено свим учесницима конкурса. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова подносе се 
лично или поштом, на адресу школе.

ГиМнаЗија „Миле арсенијевиЋ 
банДера“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

Домар-ложач парних котлова

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
8 став 2 и став 3 и члана 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11), односно да има одговарајуће образовање, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању најмање три месеца, као и за 
кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међунаро-
дним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, држављанство Републике Србије. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат треба да поднесе сле-
дећа документа: 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 кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

ч ач а к

теХничКи ФаКултет у чачКу  
универЗитет у КраГујевцу
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-741

наставник у звању ванредни 
професор за ужу научну област 
предузетничка економија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука. Поред општих услова утврђених законом, кандидат 
треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета и Статутом Техничког 
факултета. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о 
школској спреми и одговарајуће доказе надлежних органа 
у погледу неосуђиваности у смислу члана 62 став 3 Закона 
о високом образовању и члан 125е став 1 Статута Универ-
зитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова, као 
и саме радове. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити на адресу факултета, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

исправКа оГласа 
ош „таКовсКи устанаК“
32304 Таково, Горњи Милановац
тел. 032/736-138

Оглас објављен 01.02.2012. године у публикацији 
„Послови“, исправља се у делу који се односи на 
степен стручне спреме, тако да уместо: VII степен 
стручне спреме, треба да гласи: да кандидати имају 
одговарајуће високо образовање према одредбама 
чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11).

ош „таКовсКи устанаК“
32304 Таково, Горњи Милановац
тел. 032/736-138

професор биологије
за рад у школи у Такову и Горњим 
Бањанима, са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; да кандидати имају одговарајуће високо образо-
вање према одредбама члана 8 став 2 и 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11): образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године или стечено образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да кандидати испуњавају услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, извод из матичне књиге рођених и уверење о држа-
вљанству. Уверење о неосуђиваности пробавља школа. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима - лекарско уверење, подноси 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова слати на адресу школе. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „МарКо пајиЋ“
Вича, 32233 Вича, Гуча
тел. 032/864-001

професор географије
са 35% радног времена

професор историје
са 15% радног времена

професор ликовне културе
на одређено време до повратка радника 
са функције директора, са 25% радног 
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Поред општих услова за заснивање радног односа, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописа-
не Законом о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Просветни гла-
сник“, бр. 11/2008 и др.). Пријаве са доказима о испуња-
вању услова (оверене фотокопије) слати на адресу школе. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

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

професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

благајник-административни 
радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска 
школа - књиговодствени техничар.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова треба да испуња-
ва и посебне услове прописане одредбама члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09). Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених 
(не старији од шест месеци), уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци), уверење о здравственој спо-
собности за рад са ученицима. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа службеним путем. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова слати на адресу школе. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на бројеве 
телефона: 032/660-780 и 661-117.

поништење оГласа 
ош „МарКо пајиЋ“
Вича, 32233 Вича, Гуча-Лучани
тел. 032/864-001

Оглас објављен 25.01.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

ј а г о д и н а

теХничКа шКола
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/472-466

наставник математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор матема-
тике, односно дипломирани математичар и остали услови 
предвиђени Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, васпитача, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2011), као и остали услови предвиђени 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања.

Наука и образовање

пословни центри нсЗ

Подршка у реализацији 
предузетничке идеје
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ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених, уверење суда да није 
под истаргом. Уверење о неосуђиваности прибавља шко-
ла по службеној дужности, а лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат после доношења одлуке, а пре закљу-
чења уговора о раду. Докази о испуњености услова доста-
вљају се у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење 
о држављанству и уверење суда не могу бити старији од 
6 месеци. Пријаве слати на горенаведену адресу, а ближа 
обавештења се могу добити у секретаријату школе, на број 
тел. 035/472-466.

ош „вуК КараЏиЋ“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96
тел. 035/472-460, 470-809

наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене у 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и да има одговарајуће образовање предвиђено Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Про-
светни 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).

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандидат 
подноси: захтев (пријаву) за пријем у радни однос са крат-
ком биографијом, диплому (уверење о дипломирању ако 
није издата диплома), уверење о држављанству-не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених. Наведена 
документа доставити у оригиналу или у овереној фотоко-
пији. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службе-
ној дужности, а доказ о здравственој способности доста-
вља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „Ђура јаКшиЋ“
35230 Ћуприја, Карађорђева 46
тел. 035/470-555, 477-500

стручни сарадник-школски 
психолог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, врста стручне спреме 
сходно чл. 5 став 1 тачка 2 Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 
4/03, 20/04, 5/05, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 1/2008, 4/2008, 
6/2008, 4/2009-I, 4/2009-II и 9/2009). Кандидат треба да 
испуњава услове из члана 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011). Доказ о испуњености услова из 
члана 120 став 1 тач. 1 и 4 подноси се уз пријаву на кон-
курс, а из става 1 тачка 2 пре закључења уговора. Доказ 
из тачке 3 прибавља установа.

благајник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског, финан-
сијског, правног или општег смера. Кандидати треба да 
имају одговарајуће образовање и да су држављани Репу-
блике Србије. Уз пријаву кандидати подносе: доказ о сте-
пену и врсти стручне спреме, као и извод из матичне књи-
ге рођених и доказ о држављанству. Пријаве са потребном 
документацијом слати на горенаведену адресу.

исправКа Дела КонКурса 
шКола За МуЗичКе таленте
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб
тел. 035/8472-344

Конкурс објављен 01.02.2012. године у публика-
цији „Послови“, исправља се за радно место: кооре-
петитор музичке наставе, за 60% радног времена, 
и треба да стоји: координатор музичке наставе, за 
60% радног времена. Остали део конкурса остаје 
непромењен.

поништење КонКурса 
пољопривреДно-ветеринарсКа 
шКола
35260 Рековац, Слађана Лукића бб

Конкурс објављен 18.01.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

пу „раДа МиљКовиЋ“
35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел. 035/611-125

руководилац финансијске службе

УСЛОВИ: VII степен, висока стручна спрема, дипломира-
ни економиста, обученост за рад на рачунару, психичка, 
физичка и здравствена способност за рад, да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да није 
под истрагом за кривично дело које га чини неподобним 
за рад у Установи. Уз пријаву на конкурс доставити сле-
дећу документацију: оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству, сертификат 
о оспособљености за рад на рачунару, извод из матичне 
књиге рођених, уверење надлежног суда да кандидат није 
под истрагом. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад изабрани кандидат дос-
тавља након коначности одлуке о избору, односно пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са кратком биогра-
фијом и доказима о испуњености услова конкурса достави-
ти на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Доказе о испуњавању услова 
конкурса доставити у оригиналу или у овереној копији. 
Уверења и извод из матичне књиге рођених не смеју бити 
старији од 6 месеци.

к и к и н д а

ош „стеван среМац“
24400 Сента, Топартска 20

наставник српског језика као 
нематерњег језика у одељењима 
на мађарском наставном језику
4 извршиоца

наставник српског језика као 
нематерњег језика у одељењима 
на мађарском наставном језику
са 70% радног времена

наставник енглеског језика 
у одељењима на мађарском 
наставном језику

наставник енглеског језика 
у одељењима на мађарском 
наставном језику
са 40% радног времена

наставник енглеског језика у 
одељењима на српском и на 
мађарском наставном језику
са 35% радног времена

наставник енглеског језика у 
одељењима на српском и на 
мађарском наставном језику
са 10% радног времена

наставник немачког језика 
у одељењима на мађарском 
наставном језику

наставник музичке културе 
у одељењима на мађарском 
наставном језику

наставник музичке културе 
у одељењима на мађарском 
наставном језику
са 50% радног времена
2 извршиоца

наставник ликовне културе 
у одељењима на мађарском 
наставном језику

наставник ликовне културе 
у одељењима на мађарском 
наставном језику
са 35% радног времена

наставник ликовне културе
са 25% радног времена

наставник математике у 
одељењима на српском и на 
мађарском наставном језику
4 извршиоца

наставник математике у 
одељењима на српском наставном 
језику
са 60% радног времена
2 извршиоца

олигофренопедагог у одељењима 
на мађарском наставном језику
12 извршилаца

Дефектолог у одељењима на 
мађарском наставном језику
са 50% радног времена

наставник физике у одељењима на 
мађарском наставном језику
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог, са 70% радног времена

наставник енглеског језика 
у одељењима на мађарском 
наставном језику
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

наставник немачког језика 
у одељењима на мађарском 
наставном језику
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

наставник мађарског језика у 
одељењима на српском наставном 
језику
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

наставник информатике у 
одељењима на српском и на 
мађарском наставном језику
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

наставник разредне наставе 
у одељењима на мађарском 
наставном језику
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

наставник у продуженом боравку
за рад на српском и на мађарском 
језику
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог
2 извршиоца

наставник грађанског васпитања 
у одељењима на мађарском 
наставном језику
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог, са 40% радног времена

наставник историје у одељењима 
на мађарском наставном језику
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

Наука и образовање
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спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: За пријем у радни однос, кандидат мора да 
испуњава услове из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има знање мађарског јези-
ка-за наставнике који образовно-васпитни рад остварују 
на мађарском језику и за стручног сарадника. Као доказ о 
испуњености горенаведених услова, уз пријаву на конкурс 
која садржи кратку радну биографију, кандидат треба да 
приложи: оверен препис или оверену фотокопију сведо-
чанства, уверења или дипломе о стеченом образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије; оверен пре-
пис или оверену фотокопију сведочанства средње шко-
ле, уверења или дипломе више или високе школе, чиме 
кандидат доказује да се школовао на мађарском језику 
или уверења о положеном испиту из мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
испуњености услова из става 1 тачка 2 члана 120 ЗОСОВ 
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ из става 
1 тачка 3 овог члана утврђује школа по службеној дуж-
ности.

Напомена: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве слати поштом на адресу школе. Није обавезно, али је 
пожељно приложити мотивационо писмо („Шта ме моти-
више да радим са децом“) и фотокопију радне књижице 
и личне карте. Уверење о држављанству не може бити 
старије од 6 месеци. Школа задржава право распореда 
запосленог по радним јединицама према потребама орга-
низације рада у школи.

преДшКолсКа установа 
„ДраГољуб уДицКи“
23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/22-530

помоћни радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа. Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству; 
уверење о здравственој способности - кандидат ће дос-
тавити касније по доношењу одлуке о избору кандидата; 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближе информације могу се добити код 
секретара Установе, на горенаведени број телефона.

референт културних и других 
активности

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, завршена виша шко-
ла за образовање васпитача. Кандидат треба да испуњава 
услове из члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: уве-
рење о држављанству; уверење о здравственој способно-
сти - кандидат ће доставити касније по доношењу одлуке о 
избору кандидата; оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној вишој школи за образовање васпитача. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације могу се добити код секретара Установе, на 
горенаведени број телефона.

васпитач

УСЛОВИ: VI/1 или VII/1 степен стручне спреме, одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена, сту-
дијама другог степена, студијама у трајању од три године 
и вишим образовањем. Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: уверење 
о држављанству; уверење о здравственој способности 
- кандидат ће доставити касније по доношењу одлуке о 
избору кандидата; оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној вишој школи за образовање васпитача, односно завр-
шеној високој школи струковних студија за образовање 
васпитача. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације могу се добити 
код секретара Установе, на горенаведени број телефона.

васпитач
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1 или VII/1 степен стручне спреме, одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена, сту-
дијама другог степена, студијама у трајању од три године 
и вишим образовањем. Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 120 Закона о основама система образовања 

и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: уверење 
о држављанству; уверење о здравственој способности 
- кандидат ће доставити касније по доношењу одлуке о 
избору кандидата; оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној вишој школи за образовање васпитача, односно завр-
шеној високој школи струковних студија за образовање 
васпитача. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације могу се добити 
код секретара Установе, на горенаведени број телефона.

ош „јован поповиЋ“
23320 Чока, Бранка Радичевића 11
тел. 0230/71-505

школски педагог

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у наведеном занимању (оверена фотокопија дипломе о 
одговарајућем образовању); оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту или лиценци; извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фото-
копија); потврда о радном искуству у трајању од 1 годи-
не у струци (оригинал потврде или оверена фотокопија). 
Уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак, односно да није осуђиван за кривична дела из члана 
120 став 1 тач. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011) шко-
ла ће прибавити службеним путем од надлежног органа. 
Уверење да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

професор историје
са 14 наставних часова недељно, на 
одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (до повратка 
радника са функције директора школе)

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у наведеном занимању (оверена фотокопија дипломе о 
одговарајућем образовању); оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту или лиценци; извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фото-
копија). Уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, односно да није осуђиван за кривична дела из 
члана 120 став 1 тач. 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011) 
школа ће прибавити службеним путем од надлежног орга-
на. Уверење да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

еКоноМсКо-трГовинсКа шКола
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-549

професор информатике и 
рачунарства
са 10 часова (50% радног времена), у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

професор немачког језика
у одељењима на мађарском и српском 
наставном језику, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
прописано Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама и Правилником о систематизацији радних места; 
треба да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања; за рад у одељењима на 
мађарском наставном језику кандидат мора да има и доказ 
о знању мађарског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: извод 
из матичне књиге рођених; доказ о стеченом образовању; 
уверење о држављанству; доказ о познавању језика. Сви 
прилози морају бити у оригиналу или у овереној копији.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

висоКа шКола 
струКовниХ стуДија 
За обраЗовање васпитача  
у КиКинДи
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250

наставник за област медицинских 
наука
са 90% радног времена, доктор 
медицинских наука

УСЛОВИ: У звање професора струковних студија може да 
буде изабран кандидат који има научни степен доктора 
наука, објављене научне радове и који показује способ-
ност за наставни рад. Поред наведене стручне спреме, 
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању и актима школе: држављанство 
Републике Србије; здравствену способност; да нису прав-
носнажном пресудом осуђени за кривично дело у складу са 
чл. 62 став 4 Закона о високом образовању. Кандидати уз 
пријаву треба да поднесу: биографију са подацима о доса-
дашњем раду; препоруку која садржи преглед и мишљење 
о научном и стручном раду кандидата из установе у којој 
је кандидат изводио наставу у претходном периоду - која 
садржи оцену о резултатима ангажовања у настави и раз-
воју наставе и другим резултатима оцењивања кандида-
та; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
докторату; списак научних и стручних радова и саме радо-
ве које су у могућности да доставе; оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ 
о држављанству у оригиналу или у овереној фотокопији-
не старији од 6 месеци; лекарско уверење о здравственој 
способности (доставља изабрани кандидат); доказ у вези 
неосуђиваности кандидата прибавиће школа службеним 
путем.

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

основна МуЗичКа шКола 
„слобоДан МалбашКи“
23300 Кикинда, Светосавска 19

наставник кларинета
са 36% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музи-
чар-клариниста; уверење о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
- тражиће се накнадно, пре закључивања уговора о раду; 
уверење да кандидат није правоснажном пресудом осуђи-
ван за кривично дело које га чини неподобним за рад у 
просвети - школа ће тражити службеним путем; уверење о 
држављанству и кратка биографија.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

нароДни МуЗеј КиКинДа
23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 21
тел. 0230/21-239, 22-500

Кустос педагог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање 
на основним студијама у трајању од 4 године или висо-
ко образовање на студијама другог степена - дипломске 
академске студије - мастер или специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије; 
једногодишње радно искуство у педагошком раду, поло-
жен стручни испит- обавеза полагања стручног испита у 
законом предвиђеном року; познавање енглеског језика; 
познавање рада на рачунару; пожељно искуство у раду са 
музејском публиком.

Наука и образовање
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преДшКолсКа установа 
Дечији вртиЋ  
„наша раДост“
38218 Лепосавић, Доситеја Обрадовића бб
тел. 028/83-655

васпитач
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсудства

УСЛОВИ: Одговарајуће више образовање, високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне, 
односно академске студије) у трајању од три године или на 
студијама другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије)-васпитач у складу са законом; 
да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања.  Уз пријаву приложи-
ти: доказ о стручној спреми, оверену фотокопију дипломе, 
уверење о пложеном стручном испиту (уколико кандидат 
има положен стручни испит), уверење о држављанству, 
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, 
извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености 
услова у погледу опште здравствене способности канди-
дат доставља по коначности одлуке о избору, а пре закљу-
чивања уговора о раду, доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак прибавиће установа.

Медицинска сестра-васпитач

Медицинска сестра-васпитач
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра-
васпитач; да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
приложити: доказ о стручној спреми, оверену фотокопију 
дипломе, уверење о пложеном стручном испиту (уколико 
кандидат има положен стручни испит), уверење о држа-
вљанству, доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, извод из матичне књиге рођених. Доказ о 
испуњености услова у погледу опште здравствене способ-
ности кандидат доставља по коначности одлуке о избору, 
а пре закључивања уговора о раду, доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак прибавиће устано-
ва.

Магационер

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да кандидат испуња-
ва услове из чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву приложити: доказ о 
стручној спреми, оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству, доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене 
способности кандидат доставља по коначности одлуке о 
избору, а пре закључивања уговора о раду, доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак прибавиће 
установа.

вешерка-пегларка

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, завршена основа 
школа; да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
приложити: доказ о стручној спреми, оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству, доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, извод из матичне 
књиге рођених. Доказ о испуњености услова у погледу 
опште здравствене способности кандидат доставља по 
коначности одлуке о избору, а пре закључивања уговора 
о раду, доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак прибавиће установа.

Домар-ложач

УСЛОВИ: ССС, КВ радник машинске, браварске, металске 
струке, положен испит за руковање парним котловима; да 
кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: 
доказ о стручној спреми, оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству, доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, извод из матичне књиге рође-
них. Доказ о испуњености услова у погледу опште здрав-
ствене способности кандидат доставља по коначности 
одлуке о избору, а пре закључивања уговора о раду, доказ 
да се против кандидата не води кривични поступак при-
бавиће установа.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве доставити лично или поштом, на 
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Одлуку о избору кандидата 
донеће директор у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава.

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 публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: асис-
тент за ужу научну област Теорија конструкција.

поништење КонКурса 
преДшКолсКа установа 
„наша раДост“
38430 Ораховац, Устаничка 8
тел. 029/276-930

Конкурс објављен 23.11.2011. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

еКоноМсКо-туристичКа шКола
Млике, 38420 Драгаш

професор биологије
за 13 часова

УСЛОВИ: Одговарајућа висока стручна спрема-природно-
математички факултет, одсек биологија. Сва законом потреб-
на документа доставити лично управи школе или поштом, на 
адресу школе. Непотпуна документа неће се разматрати. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

к ра г У ј Е в а ц

ош „Милош обреновиЋ“
34300 Аранђеловац, Светогорска 7
тел. 034/702-095

професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене Законом о осно-
вама система образовања и васпитања, односно да има 
одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена, почев од 10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. 
Изузетно, наставник је и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена или 
вишим образовањем и Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи: професор разредне наставе; наставник разред-
не наставе; професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом или про-
фесор разредне наставе и енглеског језика; да испуњава 
услове из чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити следећу доку-
ментацију (оверене копије): диплому о завршеном висо-
ком образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије и извод из матичне књиге рођених. Лекарско уве-
рење подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ 
да кандидат није осуђиван прибавља установа. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, у року од 10 дана. Након 
извршеног ужег избора кандидата, директор их упућује на 
претходну проверу психофизичких способности коју оба-
вља Национална служба за запошљавање.

еКоноМсКи ФаКултет
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

сарадник у звање асистента 
(поновни избор) за ужу научну 
област Менаџмент и пословна 
економија, наставни предмет: 
Менаџмент људским ресурсима
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Студент докторских студија одговарајуће науч-
не области који је претходне нивое студија завршио са 
укупном просечном оценом најмање 08,00 и који је пока-
зао смисао за наставни рад, односно магистар економских 
наука одговарајуће научне области коме је прихваћена 
тема докторске дисертације и други општи, педагошки и 
посебни услови прописани Законом, Статутом и другим 
актима Факултета.

сарадник у звање асистента за 
ужу научну област статистика 
и информатика, наставни 
предмети: информациони системи, 
информационе технологије и 
оперативни менаџмент
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Студент докторских студија одговарајуће науч-
не области који је претходне нивое студија завршио са 
укупном просечном оценом најмање 08,00 и који је пока-
зао смисао за наставни рад, односно магистар економских 
статистичких или техничких наука одговарајуће научне 
области коме је прихваћена тема докторске дисертације 
и други општи, педагошки и посебни услови прописани 
Законом, Статутом и другим актима Факултета.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: доказе о 
испуњавању услова конкурса и доказе о испуњености 
општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених 
чланом 62 став 3 Закона о високом образовању и чланом 
125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са 
доказима о испуњености услова тражених конкурсом дос-
тавити на горенаведену адресу факултета. Рок за пријаву 
је 15 дана.

ФилолошКо-уМетничКи 
ФаКултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

наставник у звање доцента за 
ужу научну област енглеска 
књижевност и култура
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и 
чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/07, 97/08 и 44/2010), Статутом Универзите-
та у Крагујевцу (бр. 138 од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.rs), 
Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, 
бр. 01-3626/1 од 28.10.2011. године (www.filum.kg.аc.rs), 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и 61/2005), 
Правилником о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Унивезитета у Крагујевцу, 
од 04.05.2009. године и другим актима Факултета и Уни-
верзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: документа која је потребно доставити: пријава 
на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-u 
и у штампаној форми); оверена копија диплома; овере-
на копија извода из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству (оригинал); потврда надлежног органа 
(Полицијска управа) да кандидат није осуђиван; мишљење 
студената формирано на основу анкете (за кандидате који 
имају педагошко искуство у високошколској установи); за 
кандидате који се бирају у звање доцента, а немају педа-
гошко искуство у високошколској установи предвиђено је 
приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити 
оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве, као и документација кандидата који не 
испуњавају услове конкурса неће се узимати у разма-
трање. Сва документација и оригинални радови доста-
вљају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у 
згради Друге крагујевачке гимназије или поштом.

Наука и образовање

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом



   |  Број 451  |  08.02.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs28 
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преДшКолсКа установа 
„весело Детињство“
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

васпитач
на одређено време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске студије, 
односно струковне студије) у трајању од три године или 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању; да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом, што се дока-
зује здравственим уверењем приликом заснивања радног 
односа; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривично 
дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: извод из казнене евиденције прибавља устано-
ва по службеној дужности. Уз захтев доставити: оверен 
препис дипломе-фотокопију, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Конкурс је отворен 8 дана.

основна шКола 
„чибуКовачКи партиЗани“
36000 Краљево, Карађорђева 178
тел. 036/359-660

наставник техничког образовања
за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има 
одговарајуће образовање предвиђено Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гла-
сник“, 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 и 
4/09) и Правилником о организацији рада и систематиза-
цији радних места ОШ „Чибуковачки партизани“; кандидат 
треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Заин-
тересовани кандидати, пријаве на конкурс са доказима о 
испуњавању тражених услова (извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању), треба да доставе 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Доказ о здрав-
ственој способности подноси се пре закључења уговора о 
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.
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ош „јован поповиЋ“
37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-050

наставник математике
на одређено време до повратка запосленог 
са функције директора школе за време 
првог изборног периода

УСЛОВИ: Одговарајући степен стручне спреме одређе-
ног занимања, према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи и чла-
ну 8 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да 
приложи: уверење о држављанству-не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверену фотокопију, извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
наведену адресу, лично или поштом.

теХничКа шКола трстениК
37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/711-842

спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кан-
дидати морају да имају завршену основну школу. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

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

психолог
са 50% радног времена стручног 
сарадника

логопед
са 50% радног времена стручног 
сарадника

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање на 
студијама другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) и лице са завршеним високим 
образовањем на основним студијама у трајању најмање 
четире године, у складу са Законом; да испуњавају услове 
из члана 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Доставити: уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених, уверење да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом (подносе приликом 
закључења уговора о раду); оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу.

ош „љубивоје бајиЋ“
37244 Медвеђа
тел. 037/723-415

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

УСЛОВИ: дипломирани биолог; професор биологије; 
наставник биологије (затечен), кандидати треба да 
испуњавају услове из члана 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверен 
препис дипломе; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (за особе које су мењале пре-
зиме); уверење о држављанству; уверење да нису под 
истрагом; уверење о неосуђиваности; лекарско уверење 
(приликом закључивања уговора о раду). Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких 
способности у Националну службу за запошљавање у Кру-
шевцу. Пријаве са биографијом и контакт телефоном слати 
на горенаведену адресу.

поништење Дела оГласа 
основна шКола 
„велиЗар станКовиЋ КорчаГин“
37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400

Оглас објављен 21.12.2011. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: наставник 
ликовне културе, за 10% радног времена, за рад у 
матичној школи и подручном одељењу у Каонику.

л Е с к о в а ц

теХничКа шКола 
„раДе Металац“
16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб

професор машинске групе 
предмета
са 35% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајући степен 
стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 5/11, 8/11), као и да испуњавају услове предвиђене 
чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверену фотокопију уверења о држављанству као 
доказ да имају држављанство Републике Србије; оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми као доказ 
да имају одговарајуће образовање или уверење о стече-
ном образовању (ако диплома није уручена), не старије 
од 6 месеци; оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом, 
а уверење о некажњавању прибавља школа службеним 
путем за изабраног кандидата преко надлежног органа 
унутрашњих послова. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу школе. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

МеДицинсКа шКола лесКовац
16000 Лесковац
тел. 016/3437-653

професор хемије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Завршен природно-математички факултет (група 
хемија) или хемијски факултет; професор хемије; дипло-
мирани хемичар; професор хемије-мастер; дипломирани 
хемичар-мастер.

професор физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Завршен природно-математички факултет (група 
физика) или физички факултет; професор физике; дипло-
мирани физичар; дипломирани астрофизичар; професор 
физике-мастер; дипломирани физичар-мастер.

ОСТАЛО: Психолошко тестирање кандидата. Ближе 
информације могу се добити на број телефона: 016/3437-
635. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

преДшКолсКа установа 
Дечији вртиЋ 
„Дечија раДост“
16230 Лебане, Цара Душана 68
тел. 016/843-767

васпитач
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, до 13.11.2012. 
године

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања: вас-
питач са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; поседовање држа-
вљанства Републике Србије.

Наука и образовање

за незапослена лица 
0800 300 301 

(позив је бесплатан)
за послодавце 
0901 300 301

нсЗ позивни 
центар
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ОСТАЛО: Оверен препис (фотокопија дипломе о стеченом 
образовању), доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге држављана), извод из матичне књиге рођених. Доказ 
о здравственој способности подноси се пре закључења уго-
вора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве предати лично или 
послати поштом, на горенаведену адресу. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара Предшколске 
установе и на број телефона: 016/843-767.

ош „стојан љубиЋ“
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

наставник математике
за рад у матичној школи, за 78% радног 
времена

наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у Горњем 
Брестовцу, за 89% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор матема-
тике. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће образовање у погледу стручне спреме 
у складу са одредбама Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи, да 
испуњавају услове из члана 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Докази о испуње-
ности услова подносе се уз пријаву на оглас. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

преДшКолсКа установа 
„ЂуКа ДиниЋ“
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

секретар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани пра-
вник, 3 године радног искуства, положен државни стручни 
испит. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: оверену 
копију дипломе о стеченом високом образовању; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уве-
рење о положеном државном стручном испиту; потврду 
о радном искуству и уверења да се против кандидата не 
воде кривични и прекршајни поступци.

ош „светоЗар МарКовиЋ“
16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6

професор математике
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву достави ове-
рену копију: уверења о држављанству; извода из матичне 
књиге рођених; дипломе о стеченој врсти и степену обра-
зовања. Пријаве са документацијом и бројем телефона 
кандидата доставити на адресу школе. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

основна шКола 
„станиМир вељКовиЋ Зеле“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

наставник физике
на одређено време до повратка радника 
са неплаћеног одсуства, за 20% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике.

административни радник
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског, правног 
или пољопривредног смера.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег обра-
зовања у складу са одредбама Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 
кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству РС (уверење о држављанству или извод 
из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању. У пријави оба-
везно навести контакт телефон. Одлуку о избору кандидата 
директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Пријаве слати на адресу школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и на број телефона: 016/821-135.

л о З н и ц а

ош „петар тасиЋ“
15307 Лешница, Браће Малетић 1
тел. 015/840-379

наставник француског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовања у складу са 
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник-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, 9/08 и 3/10); 
кандидати треба да испуњавају услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс, са 
биографијом доставе: уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију), оверен препис дипломе о стече-
ном образовању и извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију). Пријаве слати на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. За 
све информације обратити се секретару школе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ош „14. оКтобар“
15311 Драгинац
тел. 015/854-042

професор хемије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Пријаву са доказима о испуњености услова огласа (ове-
рена копија дипломе и уверења о држављанству), доста-
вити лично на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања.

ош „Милош ГајиЋ“
Амајић, 15318 Мали Зворник
тел. 015/466-008

професор математике
са 44% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор матема-
тике.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 120 став 1 тач. 1-4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 53/11), 
Правилника о врсти и степену стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника у основној школи и Правилника о 
огранизацији и систематизацији радних места школе. Уз 
пријаву кандидати су дужни да поднесу: основне биограф-
ске податке, оверен препис дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању (не старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству-не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију-не старије од 6 месеци); да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 

као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међунаро-
дним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, лекарско уверење о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима подноси се приликом пријема у радни однос. 
Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

н и ш

прироДно-МатеМатичКи 
ФаКултет
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

наставник у звању доцента за 
ужу научну област Математика, 
за предмете: Мултиваријациона 
анализа, теорија узорака и 
планирање експеримената, 
статистички пакети у економији, 
временски низови у економији 
и теорија одлучивања, на 
Департману за математику
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор математичких наука. Кандидат уз прија-
ву треба да достави: биографију; оверен препис дипломе 
о докторату; списак научних радова са библиографским 
подацима, као и саме радове (списак радова доставити 
у електронском облику, за сваки рад у часопису навести 
одговарајући линк). Рок за пријаву је 15 дана.

ош „иво анДриЋ“
18000 Ниш, Бранка Бјеговића бб
тел. 018/585-500

административни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правно-економског 
смера или гимназија.

руковалац парног котла
на одређено време до краја школске 
2011/2012. године

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме.

Домар
на одређено време, а најдуже до краја 
школске 2011/2012. године

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, електро, сто-
ларске или водоинсталатерске струке.

спремачица
7 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна шко-
ла.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: диплому, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству Републике Србије, у оригиналу или у овереној копији, 
не старије од 6 месеци.

Наука и образовање
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ГиМнаЗија „9. Мај“
18000 Ниш, Јеронимова 18

наставник филозофије
за 6 часова недељне наставне норме, на 
одређено време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: Професор филозофије, односно дипломирани 
филозоф, професор филозофије и социологије.

наставник италијанског језика
за 2 часа недељне наставне норме

УСЛОВИ: Професор, односно дипломирани филолог за 
италијански језик и књижевност.

Хигијеничар

УСЛОВИ: Завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
У поступку одлучивања о избору наставника, директор 
установе прибавља мишљење органа управљања, након 
извршене провере психофизичких способности кандида-
та. Проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Кандидат 
уз пријаву треба да достави у овереној копији: диплому 
о завршеном факултету, односно за хигијеничара сведо-
чанство о завршеној основној школи; извод из матичне 
књиге рођених/венчаних, не старији од 6 месеци; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци. Доказ о испуње-
ности услова из става 1 тачка 2) чл. 120 ЗОСОВ доставља 
се пре закључења уговора о раду, а доказ о испуњености 
услова из става 1 тачка 3) овог члана прибавља установа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

преДшКолсКа установа „лане“
18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

Књиговођа за евиденцију и 
обрачун деце, основних средстава 
и благајне

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена економска 
школа; радно искуство на истим или сличним пословима 
12 месеци; психичка, физичка и здравствена способност 
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат приликом 
закључења уговора о раду). Кандидат уз пријаву треба да 
достави: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; оверену фотокопију уверења о држављанству; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/
венчаних; уверење да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(прибавља установа); потврду о радном искуству. Уверења 
не треба да буду старија од 6 месеци. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

помоћни радник

УСЛОВИ: Завршена основна школа; психичка, физичка 
и здравствена способност (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат приликом закључења уговора о раду). 
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотоко-
пију сведочанства о завршеној основној школи; оверену 
фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених/венчаних; уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злоста-
вљање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља 
установа). Уверења не треба да буду старија од 6 месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

прироДно-МатеМатичКи 
ФаКултет
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 
Друштвена географија на 
Департману за географију

УСЛОВИ: доктор географских наука. Кандидат уз пријаву 
треба да достави: биографију; оверен препис дипломе о 
докторату; списак научних радова са библиографским 
подацима, као и саме радове. Рок за пријаву је 15 дана.

н о в и  п а З а р

МеДицинсКа шКола
36300 Нови Пазар, Косанчића бб
тел. 020/332-980

наставник за предмете: прва 
помоћ, хигијена са здравственим 
васпитањем, основи клиничке 
медицине, микробиологија са 
епидемиологијом
за 51,12% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског боловања-неге детета

наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског боловања-неге детета

наставник педагогије
за 10% радног времена

наставник физичке културе
за 10% радног времена

наставник енглеског језика
за 22% радног времена

наставник музичке уметности
за 30% радног времена

наставник педијатрије са негом
за 50% радног времена

наставник интерне медицине
за 30% радног времена

наставник гинекологије са негом
за 10% радног времена

наставник акушерства и 
гинекологије са негом
за 5% радног времена

наставник физикалне терапије
за 30% радног времена

наставник кинезитерапије
за 15% радног времена

наставник физикалне медицине
за 10% радног времена

наставник кинезиологије
за 15% радног времена

наставник хематологије са 
трансфузиологијом
за 10% радног времена

наставник инфектологије са негом
за 30% радног времена

наставник неуропсихијатрије са 
негом
за 20% радног времена

наставник хирургије са негом
за 30% радног времена

наставник дечије хирургије са 
негом
за 10% радног времена

наставник дечије 
неуропсихијатрије са негом
за 10% радног времена

наставник морфологије зуба
за 5% радног времена

наставник дечије стоматологије
за 10% радног времена

наставник технологије 
зуботехничког материјала
за 20% радног времена

наставник ортопедије вилице
за 10% радног времена

наставник парадонтологије и 
оралне медицине
за 10% радног времена

наставник фиксне протетике
за 10% радног времена

наставник тоталне протезе
за 15% радног времена

наставник практичне наставе-
здравствена нега
за 54,08% радног времена

наставник практичне 
наставе-микробиологије са 
епидемиологијом-вежбе
за 37,44% радног времена

наставник практичне наставе-
козметологије-вежбе
за 21% радног времена

наставник практичне наставе-
естетске неге-вежбе
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Пријављени кандидати треба да имају одго-
варајуће образовање према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и сарадника 
у настави у стручним школама, услове из чл. 120 и 121 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс приложити: диплому о стеченој струч-
ној спреми, уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о неосуђива-
ности (добија се у полицијској управи). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „вуК КараЏиЋ“
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб

наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: Услови предвиђени чланом 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/2011) и Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Уз пријаву на конкурс дставити следећа документа: ове-
рену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима-
лекарско уверење прилаже кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међунаро-
дним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање-прибавиће школа по службеној дужности.

Наука и образовање
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шКола За основно 
МуЗичКо обраЗовање 
„стеван МоКрањац“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 39
тел. 020/318-779

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Услови прописани чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09), чл. 99, 100, 101 Статута школе: 
поседовање одговарајућег високог образовања - чл. 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и дозволе за рад наставника, педагога или психоло-
га; испуњеност услова за пријем у радни однос у установи 
за образовање и васпитање - чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања - да кандидат има одго-
варајуће образовање, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, неосуђиваност у 
смислу овог закона, поседовање држављанства Републике 
Србије; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обаве-
зи да поднесе: доказ о држављанству Републике Србије; 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверен препис/фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
потврду о радном стажу од најмање пет година у области 
образовања; радну биографију. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

н о в и  с а д

рачунарсКа ГиМнаЗија „сМарт“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
тел. 021/4728-200
e-mail: gimnazija@smart.еdu.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 
10. септембра 2005. године; одговарајуће високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; да испуњава услове за наставни-
ка рачунарске гимназије, за педагога и психолога школе. 
Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мања и давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међунаро-
дним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство РС; да има доз-
волу за рад (положен стручни испит - испит за лиценцу); 
да има обуку и положен испит за директора школе; нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: радну биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем висо-
ком образовању за наставника у рачунарској гимназији, 
односно психолога или педагога; оригинал или оверену 
фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника или 
стручног сарадника, односно уверења о положеном струч-
ном испиту; фотокопију радне књижице; потврду о нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
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-решења или угово-
ри о раду, заснивању радног односа и распоређивању на 
радно место); уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; уверење суда да против кандидата није покрену-
та истрага, нити је подигнута оптужница за кривична дела 
из надлежности суда; посебно издвојене податке неопхо-
дне ради прибављања уверења о некажњавању које од 
МУП-а прибавља школа (име и презиме, ЈМБГ, име оца, 

име мајке, девојачко презиме мајке, место рођења и адре-
са пребивалишта кандидата). Изабрани кандидат, уколико 
нема положен испит за директора, дужан је да савлада 
обуку и положи испит за директора ради стицања лицен-
це за директора, на начин и у роковима које пропише 
министар, а у складу са чл. 59 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Напомена: пријава се може предати и лично у секретари-
јату школе.

рачунарсКа ГиМнаЗија „сМарт“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
тел. 021/4728-200
e-mail: gimnazija@smart.еdu.rs

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

професор грађанског васпитања
са 15% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

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

библиотекар
са 15% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће законом 
прописане услове за заснивање радног односа: да имају 
одговарајуће образовање-VII степен стручне спреме, пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник СРС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008 
и 8/2011) и Правилника о врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у рачунарској гимназији у Београ-
ду („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 26/04); да 
испуњавају услове из члана 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу Гимна-
зије, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да доставе: краћу биографију, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, све у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Посебно лекарско уверење да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима издато у 
последњих шест месеци доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима извршиће надлеж-
на служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности из 
става 1 тачка 3 ЗОСОВ-школа ће прибавити по службеној 
дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Кандидатима 
који нису изабрани, документа се неће враћати поштом, 
већ ће се лично преузимати у секретаријату школе.

ФаКултет теХничКиХ науКа
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Расписује конкурс за изборе у звања и заснивање 
радног односа за следећа радна места:

ванредни професор за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област производни 
системи, организација и 
менаџмент

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, техничке стру-
ке, област Организационе науке, радно искуство у 
звању доцента из области Индустријског инжењерства 
и инжењерског менаџмента најмање 5 година, радно 
искуство на пословима из области маркетинга и стратеш-
ког менамџента више од 5 година и услови прописани чла-
ном 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Математика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, математичке струке, 
бар 5 година радног искуства на високошколској установи и 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област примењене 
рачунарске науке и иформатика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротехничке струке, 
смер Електротехника и рачунарство, докторска дисертација 
и научни резултати из области Софтверско инжењерство-
доменски специфични језици за софтверско инжењерство, 
најмање 5 година радног искуства из области Софтверског 
инжењерства, најмање 2 године искуства у настави из спе-
цифичних подобласти Пројектовања софтвера, управљања 
софтверским пројектима, руковање конфигурацијом софтве-
ра, дизајн образаца и софтверских компоненти и услови про-
писани чланом 64 Закона о високом образовању.

асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
производни системи, организација 
и менаџмент (инвестициони 
менаџмент)

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, економске струке, 
подручје Финансијски менаџмент, најмање 5 година рад-
ног искуства на високошколској установи у звању асистен-
та из области Финансијски менаџмент и услови прописани 
чланом 72 Закона о високом образовању.

асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област аутоматика и управљање 
системима-Геоинформатика

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електротехничке 
струке, смер Рачунарске науке и информатика, искуство у 
области Фотограметрије, даљинске детекције и ласерског 
скенирања, искуство у истраживачком раду на пројекти-
ма Министарства просвете и науке РС и услови прописани 
чланом 72 Закона о високом образовању.

асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Геодезија

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, геодетске струке 
и услови прописани чланом 72 Закона о високом образо-
вању.

асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Конструкције у грађевинарству

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, грађевинске стру-
ке, радно искуство у наставном процесу у звању асисен-
та на групи предмета Бетонске конструкције из уно Кон-
струкције у грађевинарству и услови прописани чланом 72 
Закона о високом образовању.

Наука и образовање

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор  
на захтеве клијената
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асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Машинске конструкције, 
транспортни системи и логистика
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, машинске струке, 
област Механизација и конструкционо машинство, обја-
вљени научни радови и учешће на пројектима из области 
Динамике транспортних машинских система (Машине и 
уређаји вертикалног и непрекидног транспорта) и услови 
прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
електрична мерења
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електротехничке 
струке, искуство у настави 3 године, објављени радови на 
водећим светским конференцијама из области за коју се 
бира у последњих 2 године и услови прописани чланом 72 
Закона о високом образовању.

истраживач сарадник за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област телекомуникације и 
обрада сигнала

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке 
струке, уписане докторске студије, најмање два објављена 
рада, просек најмање 09,00 на мастер студијама и услови 
прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

истраживач сарадник за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област телекомуникације и 
обрада сигнала
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке 
струке, уписане докторске студије, учешће на најмање 
једном пројекту МПН из области Говорних технологија и 
услови прописани чланом 70 Закона о научно-истражива-
чкој делатности.

ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и пријем у 
радни однос (навести прецизан назив уже научне обла-
сти), докази о испуњености услова конкурса, краћа биогра-
фија, фотокопије диплома, доказ о држављанству, списак 
објављених научних радова, књига и саме радове. Пријаве 
слати на горенаведену адресу за сваки конкурс појединач-
но. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне 
пријаве. Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

поништење Дела КонКурса 
ФаКултет теХничКиХ науКа
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Конкурс објављен 18.01.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: доцент 
за ужу стручну, уметничку, односно научну област 
Производни системи, организација и менаџмент.

поништење Дела КонКурса  
ФаКултет теХничКиХ науКа
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Конкурс објављен 13.07.2011. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: ван-
редни или редовни професор за ужу научну област 
Архитектонско-урбанистичко планирање, пројек-
товање и теорија.

преДшКолсКа установа 
„Детињство“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2011/2012. године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за пријем 
у радни однос у складу са чл. 120 и 121 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: 
радну биографију, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном средњем образовању, оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), посебно лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој здравственој способно-
сти за рад са децом се доставља пре закључивања уговора 
о раду. Извод из казнене евиденције установа прибавља 
службеним путем. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

поништење КонКурса 
шКола За основно и  
среДње обраЗовање 
„братство“
21220 Бечеј

Конкурс објављен 21.12.2011. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
финансијско-књиговодствени радник, са 50% рад-
ног времена.

поништење КонКурса 
универЗитет у  новоМ саДу 
аКаДеМија уМетности
21000 Нови Сад

Конкурс објављен 21.12.2011. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
стручни сарадник-корепетитор за област драмских 
уметности, ужа стручно уметничка област Глумач-
ке вештине, на одређено време четири године. У 
осталом делу конкурс остаје непромењен.

ош „Ђура јаКшиЋ“
21241 Каћ, Краља Петра I  9
тел. 021/6213-015

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

УСЛОВИ: Услови према члану 130 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/79) 
и Правилника о систематизацији послова, према члану 2 
Правилника о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити 
оригинал, односно оверену фотокопију: уверења о држа-
вљанству, извода из матичне књиге рођених, дипломе о 
завршеној одговарајућој врсти стручне спреме. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

универЗитет у новоМ саДу  
пољопривреДни ФаКултет
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Доцент за ужу научну област 
Фитофармација

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор пољопри-
вредних или технолошких наука из области фитофарма-
ције.

Доцент за ужу научну област 
ентомологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор пољопри-
вредних наука из области заштите биља.

Доцент за ужу научну област 
Геодезија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор пољопри-
вредних наука из области мелиорација или доктор 
техничких наука из области геодезије.

асистент за ужу научну област 
Генетика и оплемењивање биљака 
и семенарство

УСЛОВИ: Завршен пољопривредни факултет или природ-
но-математички факултет, одсек биологија.

сарадник у настави за ужу научну 
област сточарство

УСЛОВИ: Завршен пољопривредни факултет, смер сточар-
ство.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05). Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказ о 
испуњености услова по овом конкурсу, биографске подат-
ке, научне и стручне радове, као и доказе о њиховом 
објављивању, уверења о наставку студија. Рок за прија-
вљивање је 15 дана. Пријаве слати на наведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

поништење КонКурса 
ош „јован ДучиЋ“
21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

Конкурс објављен 18.01.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

п а н ч Е в о

ош „сава вељКовиЋ“
26354 Добрица, Светог Саве 408

наставник енглеског језика
са 64% радног времена

УСЛОВИ: Професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност. Уз пријаву кандидат је 
дужан да достави: оверену фотокопију или препис дипло-
ме о стеченом високом образовању; оверену фотокопију 
уверења о држављанству-издато у последњих 6 месеци; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима-прибавља само 
изабрани кандидат; доказ о некажњаваности из тачке 3 
овог конкурса прибавља установа по службеној дужности. 
Кандидат који улази у ужи круг упућује се на претходну 
проверу психофизичких способности у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење пријава - члан 130 став 
3 Закона основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), у надлежну Националну 
службу за запошљавање Панчево.

наставник српског језика и 
књижевности
са 95% радног времена

УСЛОВИ: радно искуство 2 године, професор српског јези-
ка и књижевности; професор српског језика и књижевнос-
ти са општом лингвистиком; професор српске књижев-
ности и језика; професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима; дипломирани фило-
лог српске књижевности са јужнословенским књижевнос-
тима; професор, односно дипл. филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност, професор, односно 
дипл. филолог за југословенску књижевност и српскохр-
ватски језик; професор српскохрватског језика и опште 
лингвистике; професор за српскохрватски језик са јуж-
нословенским језицима; професор српскохрватског језика 
са источним и западним словенским језицима, професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности за 
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад 
изводи на мађарском, односно русинском или румунском 
језику; професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску и општу књижевност; професор југословенске 
књижевности са страним језиком; дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност; професор српског језика и 
књижевности у одељењима за националне мањине. Уз 
пријаву кандидат је дужан да достави: оверену фотоко-
пију или препис дипломе о стеченом високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о држављанству-издато у 
последњих 6 месеци; оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; оверену фотокопију лиценце-дозволе 
за рад; оверену фотокопију потврде о радном искуству и 
оверену фотокопију радне књижице. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима-прибавља само избрани кандидат. 

Наука и образовање

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла
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Доказ о некажњаваности из тачке 3 овог конкурса приба-
вља установа по службеној дужности. Кандидат који улази 
у ужи круг упућују се на претходну проверу психофизич-
ких способности у року од 8 дана од дана истека рока за 
подношење пријава-члан 130 став 3 Закона основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11), у надлежну Националну службу за запошљавање 
Панчево.

наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: Професор разредне наставе; наставник разред-
не наставе; професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом; профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну школу. 
Уз пријаву кандидат је дужан да достави: оверену фото-
копију или препис дипломе о стеченом високом образо-
вању; оверену фотокопију уверења о држављанству-изда-
то у последњих 6 месеци; оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима прибавља само изабрани кандидат. Доказ о 
некажњаваности из тачке 3 овог конкурса прибавља уста-
нова по службеној дужности. Кандидат који улази у ужи 
круг упућује се на претходну проверу психофизичких спо-
собности у року од 8 дана од дана истека рока за подноше-
ње пријава-члан 130 став 3 Закона основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), 
у надлежну Националну службу за запошљавање Панчево.

наставник разредне наставе
на одређено време док траје функција 
запослене на радном месту директора 
школе

УСЛОВИ: Професор разредне наставе; наставник разред-
не наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом; профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну школу. 
Уз пријаву кандидат је дужан да достави: оверену фото-
копију или препис дипломе о стеченом високом образо-
вању; оверену фотокопију уверења о држављанству-изда-
то у последњих 6 месеци; оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здраственој способности за рад са децом и 
ученицима прибавља само изабрани кандидат. Доказ о 
некажњаваности из тачке 3 овог конкурса прибавља уста-
нова по службеној дужности. Кандидат који улази у ужи 
круг упућује се на претходну проверу психофизичких спо-
собности у року од 8 дана од дана истека рока за подноше-
ње пријава-члан 130 став 3 Закона основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), 
у надлежну Националну службу за запошљавање Панчево.

наставник физике
на одређено време док траје функција 
запосленог на радном месту директора 
школе у другој Установи, са 20% радног 
времена

УСЛОВИ: Професор физике; дипломирани физичар; про-
фесор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и 
хемију; професор физике и основе технике; дипломирани 
педагог за физику и основе технике; професор физике и 
математике; дипломирани астрофизичар; дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику, професор 
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 физичар и истраживач; дипломирани про-
фесор физике и хемије за основну школу; дипломирани 
физичар за општу логику; дипломирани физичар за тео-
ријску и експерименталну физику; дипломирани педагог 
за физику и општетехничко образовање ОТО; дипломи-
рани астроном, смер астрофизика. Уз пријаву кандидат је 
дужан да достави: оверену фотокопију или препис дипло-
ме о стеченом високом образовању; оверену фотокопију 
уверења о држављанству-издато у последњих 6 месеци; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима прибавља само 
изабрани кандидат. Доказ о некажњаваности из тачке 3 
овог конкурса прибавља установа по службеној дужности. 
Кандидат који улази у ужи круг упућује се на претходну 
проверу психофизичких способности у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење пријава-члан 130 став 3 
Закона основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), у надлежну Националну 
службу за запошљавање Панчево.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примље-

но лице које испуњава услове прописане чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања; чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) прописано је да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је сте-
кло одговарајуће високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) у 
складу са Законом о високом образовању („Службени гла-
сник 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 пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама првог степена (основне академске студије, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Прописаним високим образовањем 
сматра се висока стручна спрема прописана Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гла-
сник“, 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). Оверене фотокопије 
документације не смеју бити старије од 6 месеци. Пријаву 
са потребним прилозима о доказу о испуњавању услова 
конкурса кандидат треба да достави у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

еКоноМсКо-трГовинсКа шКола  
„Доситеј обраДовиЋ“
26310 Алибунар, Вука Караџића 2
тел. 013/641-036, лок. 26

наставник немачког језика
са 6 часова наставе недељно (33% радног 
времена)

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност.

наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: дипломирани економист.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидат подноси: пријаву на конкурс; извод из матичне 
књиге рођених; доказ о стеченом одговарајућем високом 
образовању на студијама другог степена (мастер академс-
ке 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. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године (потврда о дужини трајања образовања и оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе); доказ о поседо-
вању држављанства Републике Србије - уверење о држа-
ваљанству или извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима подноси се 
школи пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђи-
ваности (некажњаваности) правноснажном пресудом за 
поменута кривична дела прибавља школа по службеној 
дужности. У поступку одлучивања о избору наставни-
ка, директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну проверу психофизичких способности. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаву са потребним 
прилозима о доказу да испуњава услове објављене овим 
конкурсом, кандидат треба да достави у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу 
школе. Ближа обавештења у вези са конкурсом могу се 
добити код секретара школе и на број телефона: 013/641-
036, локал 26. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

елеКтротеХничКа шКола 
„ниКола тесла“
26000 Панчево, Максима Горког 7
тел. 013/352-615

наставник групе предмета 
електротехника
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер за 
електронику.

наставник математике
на одређено време до повратка директора 
са функције

УСЛОВИ: дипломирани математичар или професор мате-
матике.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: краћу биографију са кре-
тањем у служби, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте са 
пријавом пребивалишта. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења Уговора о раду, дужан је да достави уверење о 
здравственој способности за рад са децом и ученицима-не 
старије од шест месеци. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на проверу психофизичких способности. 
Право учешћа на конкурсу има кандидат који није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица и родоскрвњење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, о чему ће школа 
прибавити доказ. Рок за пријаву је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Пријаве са неопходном 
документацијом слати на адресу школе.

поништење КонКурса 
ош „аКсентије МаКсиМовиЋ“
26227 Долово, Аксентија Максимовића 1
тел. 013/634-207

Конкурс објављен 01.02.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: про-
фесор историје, са 15% радног времена.

преДшКолсКа установа 
„баМби“
26204 Опово, Бориса Кидрича 10
тел. 013/681-660

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора установе може бити изабрано лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање за васпи-
тача или стручног сарадника: на студијама другог степе-
на - мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
најмање пет година рада у установи након стеченог одго-
варајућег образовања; на студијама првог степена (основ-
не академске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање и најмање 10 
година рада у предшколској установи на пословима васпи-
тања и образовања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, да поседује дозволу за рад васпитача, педагога 
или психолога, положен испит за директора (лице које 
нема положен испит за директора дужан је да га положи 
у року од годину дана од ступања на дужност); кандидат 
мора да испуњава услове утврђене у члану 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс кандидат је дужан да приложи: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
испиту за лиценцу (дозволи за рад); уверење о држављан-
ству, потврду о радном искуству на пословима васпитања 
и образовања. Пожељно је да кандидат приложи кратку 
биографију са прегледом кретања у служби. Уверење о 
психичкој и физичкој способности подноси се пре закљу-
чивања уговора о раду, а уверење о неосуђиваности при-
бавља установа. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања. Документацију слати на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.
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ош „Доситеј обраДовиЋ“
26204 Опово, Братства и јединства 14
тел. 013/681-512

наставник биологије

УСЛОВИ: Професор биологије, дипломирани биолог, дип-
ломирани молекуларни биолог и физиолог, професор 
биологије и хемије, дипломирани биолог, смер заштите 
животне средине, дипломирани биолог-еколог, дипломи-
рани професор биологије и хемије. Поред услова у погледу 
степена стручне спреме, у радни однос може да буде при-
мљен кандидат који испуњава услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Докази о 
испуњености услова под тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на 
конкурс (оверена фотокопија дипломе и уверење о држа-
вљанству-да није старије од 6 месеци). Доказ под тач. 2 
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ под 
тач. 3 прибавља школа по службеној дужности. Пријаве 
на конкурс слати у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа, на горенаведену адресу.

п о ж а р Е в а ц

Oш „јован шербановиЋ“
12316 Крепољин

секретар
са 50% радног времена

стручни сарадник-педагог

УСЛОВИ: За радно место секретар: VII/1 степен стручне 
спреме, дипломирани правник-мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године; за радно 
место педагог: VII/1 степен одговарајуће стручне спреме. 
Остала документација: лекарско уверење о способности 
за рад, да кандидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање шест месеци или није 
правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против 
достојанства личности и морала, полне слободе, без обзи-
ра на изречену санкцију, да има држављанство Републике 
Србије. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Контакт телефон: 012/642-190.

ош „бата булиЋ“
12300 Петровац на Млави, Јована Јовановића Змаја 1

наставник математике
са 89% радног времена

спремачица
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке 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. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом 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 примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међунаро-
дним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике Србије. 
Услови из тач. 1 и 2 не односе се на кандидата за радно 
место спремачице.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству 
Републике Србије-не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), уколико кандидат 
достави извод на старом обрасцу, исти не сме бити старији 
од 6 месеци; уверење о завршеној основној школи-канди-
дат за радно место спремачице, оверен препис или ове-

рену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (доказ доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); уве-
рење да се код Основног и Вишег суда против кандидата 
не води кривична истрага, да није подигнута оптужница, 
нити је правноснажно осуђен-потврду да изабрани кан-
дидат није правноснажно осуђиван прибавља школа по 
службеној дужности. Кандидати који испуњавају горена-
ведене услове биће упућени на претходну проверу психо-
физичких способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на адресу школе.

ош „Ђура јаКшиЋ“
12308 Орешковица

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српског 
језика и књижевности; професор српског језика и књи-
жевности са општом лингвистиком; професор српске књи-
жевности и језика; професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима; дипломирани фило-
лог српске књижевности са јужнословенским књижевнос-
тима; професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике; професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима; професор српскохр-
ватског језика са источним и западним словенским јези-
цима; професор српскохрватског језика и југословенске 
књижевности за наставу у школама у којима се образов-
но-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском 
или румунском језику; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност; професор 
југословенске књижевности са страним језиком; дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност.

наставник енглеског језика
са 44,44% радног времена

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

ОСТАЛО: Поред општих услова и наведених услова у 
погледу стручности, кандидат треба да испуњава услове 
из члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат 
подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија-не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђива-
ности прибавља школа. Проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих пос-
тупака. Избор кандидата биће извршен у року од 8 дана 
од дана добијања мишљења органа управљања. Пријаве 
се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ош „жарКо Зрењанин“
12306 Велико Лаоле

наставник историје
за 3 часа недељно (15% радног времена)

УСЛОВИ: да кандидати поред општих услова испуњавају 
и посебне услове прописане одредбама чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидати 
треба да доставе: пријаву на конкурс, оверен препис или 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству. Остала документа кандидат предаје при-
ликом закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на 
конкурс слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

поништење оГласа 
преДшКолсКа установа 
„љубица вребалов“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Оглас објављен 04.01.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

п р и ј Е п о љ Е

ош „Милосав стиКовиЋ“
31300 Пријепоље, Пионирска 1

професор разредне наставе
за 20 часова недељне норме, до краја 
школске године, до 31.08.2012. године

професор енглеског језика
за 6 часова недељне норме, до краја 
школске године, до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник 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, 8/08, 
11/089), да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ош „риФат бурЏовиЋ тршо“
36313 Угао, Карајукића Бунари
тел. 020/485-147, 063/474-809

стручни сарадник-психолог или 
педагог
за 30 часова недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем 
занимању. Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чланом 5 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи и 
посебне услове предвиђене чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекар-
ско уверење. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима за кандидате који испуњавају услове конкур-
са у погледу стручне спреме, извршиће надлежна служба 
за запошљавање, у складу са законом. Сва документа се 
прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије; овера 
истих не може бити старија од 6 месеци.

ош „ниКола тесла“
31330 Прибој, Прибојска бања

професор математике
са 88,89% радног времена

професор немачког језика
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, са 8 часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању и услови предвиђени чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: овере-
ну фотокопију дипломе и уверење о држављанству.

Наука и образовање

Tржиштe рада

аналитички  приступ  
запошљавању
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ош „свети сава“
31300 Пријепоље, Лоле Рибара 1

наставник математике
за рад у Аљиновићима, за 89% недељне 
норме, на одређено време до 31.08.2012. 
године

наставник хемије
за рад у Аљиновићима, за 20% недељне 
норме, на одређено време до 31.08.2012. 
године

наставник биологије
за рад у Аљиновићима, за 40% недељне 
норме, на одређено време до 31.08.2012. 
године

наставник техничког образовања
за рад у Аљиновићима, за 40% недељне 
норме, на одређено време до 31.08.2012. 
године

наставник енглеског језика
за рад у Аљиновићима и Ташеву, за 30% 
недељне норме, на одређено време до 
31.08.2012. године

наставник српског језика
за рад у матичној школи, за 74% недељне 
норме, на одређено време до 31.08.2012. 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о систематизацији радних места у школи. Уз 
пријаву кандидати су дужни да приложе следећа докумен-
та: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење да кандидат 
није осуђиван, лекарско уверење.

поништење КонКурса 
ош „свети сава“
36315 Баре

Конкурс објављен 16.11.2011. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: про-
фесор разредне наставе. У осталом делу конкурс 
остаје непромењен.

п р о к У п љ Е

МеДицинсКа шКола 
„Др алеКса савиЋ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462, 329-093

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Лице које има одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, 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), а 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, лице које испуњава услове за наставника средње 
школе за подручје рада здравство и социјална заштита, 
за педагога и психолога, дозвола за рад, обука и положен 
испит за директора установе и најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; кандидат треба да 
испуњава услове из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске подат-
ке, односно радну биографију, оверен препис дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању, оверен 
препис уверења о положеном стручном испиту (дозво-
ла за рад), потврду о радном искуству у области образо-
вања, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, остала документа која могу послужити приликом 

доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе, на бројеве 
телефона: 027/324-462, 329-093.

исправКа КонКурса 
ош „Милоје ЗаКиЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124

Конкурс објављен 25.01.2012. године у публика-
цији „Послови“, исправља се за радно место: про-
фесор информатике и рачунарства, на одређено 
време до повратка запослене са породиљског одсу-
ства, са 50% радног времена, и треба да гласи: про-
фесор информатике и рачунарства, на одређено 
време до повратка запослене са породиљског одсу-
ства, са 70% радног времена.

поништење КонКурса 
ош „Милоје ЗаКиЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124

Конкурс објављен 25.01.2012. године у публика-
цији „Послови“, за радно место: професор технич-
ког и информатичког образовања, на одређено 
време до повратка запосленог са функције, са 30% 
радног времена, поништава се у целости.

с м Е д Е р Е в о

ош „сава КовачевиЋ“
11312 Михајловац
тел. 026/741-651

наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања, према Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. 

наставник информатике и 
рачунарства
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања, према Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
програма у основној школи. 

наставник физичке културе
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања, према Правилнику о врсти и степену стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи. 

олигофренопедагог
на одређено време до краја школске 
године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања, према Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Кандидати морају да поседују одговарајуће 
образовање из члана 8 став 2 за наставнике основне шко-
ле, као и да испуњавају остале услове за пријем у радни 
однос из чл. 120 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „Херој срба“
11314 Осипаоница, Кнез Михајла бб
тел. 026/751-071

наставник математике
за 12 часова недељно (67% радног 
ангажовања)

УСЛОВИ: Услови сходно одредбама члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да подне-
се: оверену копију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству РС. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ош „олГа МилошевиЋ“
11420 Смедеревска Паланка, Француска 4
тел. 026/317-735

професор руског језика
за 33% норме

професор разредне наставе
за рад у подручном одељењу у 
Придворицама

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег обра-
зовања, да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван, 
држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства 
РС, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на број телефона: 026/317-735.

с о м б о р

ош „иван Горан КовачиЋ“
25284 Станишић, Његошева 12
тел. 025/830-111

професор или наставник разредне 
наставе
на одређено време до повратка са 
боловања одсутне запослене

УСЛОВИ: Професор разредне наставе; наставник разред-
не наставе; професор педагогије са предходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом; профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу; држављанство Републике Србије; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(доказује се на основу лекарског уверења приликом прије-
ма у радни однос); да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца 
или да није осуђен за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (школа прибавља податке 
од надлежног органа-МУП, СУП-Сомбор). Уз пријаву кан-
дидат подноси следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој спреми; уверење о држављанству. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријаву је 8 дана.

Наука и образовање
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ВАшА ПРАВА АДРЕСА:



   |  Број 451  |  08.02.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs36 

поништење КонКурса 
ош „нестор жучни“
25234 Лалић, Југословенска 52
тел. 025/870-015

Конкурс објављен 02.11.2011. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости за радно 
место: стручни сарадник-библиотекар, на одређено 
време, са 50% радног времена.

ош „жарКо Зрењанин“
25260 Апатин, Српских владара 25
тел. 025/773-316

професор српског језика

наставник у продуженом боравку

педагошки асистент
на одређено време, за школску 2011/2012. 
годину

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова, кан-
дидат мора да испуњава и следеће посебне услове за 
заснивање радног односа: 1. да има одговарајуће образо-
вање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међунаро-
дним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Републике Србије. 
Прописаним образовањем сматра се стручна спрема про-
писана Правилником о врсти стручне спреме за које се рас-
писује конкурс. Доказ о испуњености услова из става 1 тач. 
1 и 4 подноси се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 
2 пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 
3 прибавља школа. Кандидати су дужни да уз пријаву на 
конкурс приложе: доказ о одговарајућем образовању, 
извод из матичне књиге држављана, издат у претходних 
шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом и прилозима достављају се на горенаведену 
адресу школе.

срЕмск а миТровица

Дечија установа 
„Дечија раДост“
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/461-322

васпитач

УСЛОВИ: Завршена висока школа струковних студија за 
образовање васпитача - струковни васпитач - VI/2 степен 
стручне спреме или виша школа за образовање васпита-
ча - VI/1 степен стручне спреме, положен стручни испит 
и испит за лиценцу; диплома о стеченој стручној спреми, 
оригинал или оверена копија. Општи услови: да је канди-
дат држављанин Републике Србије; да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 

или да није правоснажном пресудом осуђен за кривично 
дело против достојанства личности и морала. Проверу 
психофизичких способности након ужег избора кандидата 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве 
на оглас са потребним доказима доставити на адресу Уста-
нове, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ош „јован поповиЋ“
22000 Сремска Митровица, Петра Прерадовића 51
тел. 022/624-362
факс: 022/612-524
e-mail: smоsјpopovic@оpen.telekom.rs

наставник немачког језика
за рад у матичној школи у Сремској 
Митровици

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 8 став 2 и 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011) и чланом 
3 тачка 3 Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002...2/2009, 
4/2009, 9/2009, 3/2010), и то: професор, односно дипломи-
рани филолог за немачки језик и књижевност. Кандидати 
треба да испуњавају услове из члана 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 52/2011) и да уз пријаву на конкурс на адресу шко-
ле доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о држављанству.

наставник енглеског језика
за 4 часа недељно (20% радног времена), 
за рад у издвојеном одељењу у Бешенову

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 8 став 2 и 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011), чл. 2 
став 2 тачка 3, чл. 2 став 3 и чл. 3 тачка 3 и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/2002...2/2009, 4/2009, 9/2009, 3/2010), и 
то: професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; дипломирани филолог који поседује 
уверење о положеном одговарајућем испиту на некој од 
филолошких катедри универзитета у Србији или међуна-
родно признатом исправом за ниво знања који је виши од 
Б2, а чију ваљаност је утврдило Министарство просвете. 
Кандидати треба да испуњавају услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 52/2011) и да уз пријаву на конкурс 
на адресу школе доставе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми и уверење о држављанству или 
уверење о положеном одговарајућем испиту на некој од 
филолошких катедри универзитета у Србији или међуна-
родно признатом исправом за ниво знања који је виши од 
Б2, а чију ваљаност је утврдило Министарство просвете и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом стручном звању 
дипломирани филолог и уверење о држављанству.

спремачица
за рад у матичној школи у Сремској 
Митровици

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 52/2011) и да уз пријаву на 
конкурс на адресу школе доставе: оверену фотокопију све-
дочанства о завршеној основној школи; уверење о држа-
вљанству.

ОСТАЛО: Наведена документа се по окончању конкурса 
не враћају кандидатима. Доказ о оспуњености услова из 
става 1. тачка 2) члана 120 ЗОСОВ доставља се пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ из става 1. тачка 3) овог 
члана прибавља школа по службеној дужности. Проверу 
психофизичких способности кандидата за радна места 
наставника немачког и енглеског језика који испуњавају 
услове у погледу врсте стручне спреме, а који су се бла-
говремено и са потпуном документацијом пријавили на 
конкурс вршиће надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова за заснивање радног одно-
са доставити на адресу школе или лично у секретаријат 
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

с У б о Т и ц а

поништење КонКурса 
ош „иван МилутиновиЋ“
24000 Суботица, Београдски пут 50
тел. 024/671-180

Конкурс објављен 21.12.2011. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

поништење Дела КонКурса 
ош „Милош црњансКи“
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/548-272

Конкурс објављен 30.11.2011. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
наставник мађарског језика, за рад у одељењима 
на мађарском наставном језику, са 20% радног 
времена. Остали делови конкурса остају непро-
мењени.

ош „Милош црњансКи“
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/548-272

наставник мађарског језика
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику, са 20% радног времена, 
на одређено време до краја школске 
2011/2012. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120 до 
122 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), кандидати треба 
да имају одговарајуће високо образовање, према Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 3/2010).

ОСТАЛО: Поред одговарајућег високог образовања, кан-
дидати треба да испуњавају услове из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да имају знање 
мађарског језика. Проверу психофизичких способности кан-
дидата за рад са децом и ученицима извршиће Национал-
на служба за запошљавање, за кандидате који уђу у ужи 
избор. Пре закључења Уговора о раду, кандидат треба да 
прибави уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Доказ о неосуђи-
ваности (став 1 тачка 3 чл. 120 ЗОСОВ) прибавља устано-
ва. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављан-
ству или оверену фотокопију, извод из матичне књиге рође-
них или оверену фотокопију, доказ о знању мађарског јези-
ка. Као доказ о знању мађарског језика кандидати треба да 
приложе оверену фотокопију сведочанства или дипломе да 
су стекли средње, више или високо образовање на језику 
националне мањине или су положили испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Пријаве 
на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ош „КиЗур иштван“
24000 Суботица, Ивана Зајца 9
тел. 024/571-682

професор немачког језика
са 55% радног времена

професор немачког језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће висо-
ко образовање, према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
3/2005, 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), пробни рад 6 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима, уверење о 
држављанству, уверење суда да се против кандидата не 
води истрага или кривични поступак. Проверу психофич-
ких способности кандидата за рад са децом извршиће 
надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве на 
конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
ПредноСт
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ош „КиЗур иштван“
24000 Суботица, Ивана Зајца 9
тел. 024/571-682

секретар
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће висо-
ко образовање, према Закону о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011).

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, уверење о држављанству, 
уверење суда да се против кандидата не води истрага или 
кривични поступак. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

поништење Дела КонКурса  
висоКа шКола струКовниХ 
стуДија За обраЗовање 
васпитача и тренера
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/547-870

Конкурс објављен 04.01.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
сарадник у настави за област музичке уметности, 
на одређено време, са 30% радног времена. Оста-
ли делови конкурса остају непромењени.

ош „влаДиМир наЗор“
24213 Ђурђин, Владимира Назора 43
тел. 024/768-035

професор биологије
на одређено време, са 60% радног 
времена ради замене запослене преко 60 
дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања, и то према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи, испуњава услове из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држа-
вљанству Републике Србије (уверење о држављанству), 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, лекарски преглед. Доказ о оспуњености 
услова из става 1. тачка 2) члана 120 ЗОСОВ доставља се 
пре закључења уговора о раду, а доказ из става 1. тачка 3) 
овог члана прибавља школа. Одлуку о избору кандидата 
директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Пријаве слати на адресу школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе.

У ж и ц Е

ош „Мито иГуМановиЋ“
31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

професор разредне наставе
за рад у ИО Скакавци, на одређено време 
до повратка раднице са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, према Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основним школама; да кан-
дидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља доказе о испуњености услова у погле-
ду стручне спреме, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у размарање. Пријаве доставити 
на адресу школе.

в а љ Е в о

ош „сестре павловиЋ“
14246 Белановица, Вука Караџића 27
тел. 014/89-118, 89-116

стручни сарадник
на одређено време до 02.05.2012. године 
ради замене раднице на одсуству са рада 
ради посебне неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96...3/10). 
Сходно одредбама члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11), у радни однос у установи може да буде примљено 
лице које испуњава услове из овог члана. Уз пријаву на 
оглас приложити: копију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству РС или извод из матичне књиге 
рођених (оверене фотокопије-не старије од шест месеци). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља 
установа. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“.

ош „ДиМитрије туцовиЋ“
14226 Јабучје
тел. 014/74-014

наставник математике
са 44% радног времена

наставник музичке културе
са 45% радног времена

стручни сарадник-библиотекар
на одређено време до 31.08.2012. године

наставник енглеског језика
са 60% радног времена, за рад у 
централној школи и у издвојеним 
одељењима, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, на основу Правил-
ника о стручној спреми наставника и стручних сарадника 
у основној школи.

ОСТАЛО: Поред горенаведеног, потребно је да кандидати 
испуњавају услове из члана 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: уве-
рење о држављанству Републике Србије и доказ о одгова-
рајућем образовању.

в ра њ Е

поништење Дела КонКурса 
ош „пера МачКатовац“
17530 Сурдулица, Бело поље бб
тел. 017/814-579

Конкурс објављен 21.12.2011. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
наставник српског језика, за рад у издвојеном 
одељењу у Мачкатици. У осталом делу конкурс је 
непромењен.

ош „вуК КараЏиЋ“
17526 Доњи Стајевац, Општина Трговиште

наставник географије
за 30% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен факул-
тет одговарајућег смера, прописан Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи.

ОСТАЛО: Кандидати треба да уз пријаву доставе: диплому 
о завршеној школи-факултету, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о психофизич-
кој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (уверење се доставља при закључивању уговора о 
раду), уверење да нису осуђивани правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (при-
бавља школа). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ХеМијсКо-теХнолошКа шКола
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/422-425

наставник стручних предмета из 
области текстилства
за 30% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2011/2012. 
године, односно до 31.08.2012. године

наставник стручних предмета из 
области графичарства
за 46% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2011/2012. 
године, односно до 31.08.2012. године

наставник стручних предмета из 
области хемије
за 74% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2011/2012. 
године, односно до 31.08.2012. године

наставник стручних предмета из 
области дрвета
за 20% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2011/2012. 
године, односно до 31.08.2012. године

наставник стручних предмета из 
области дрвета
за 31% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2011/2012. 
године, односно до 31.08.2012. године

наставник стручних предмета из 
области дрвета
за 26,66% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2011/2012. 
године, односно до 31.08.2012. године

наставник стручних предмета из 
области дрвета
за 25% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2011/2012. 
године, односно до 31.08.2012. године

Наука и образовање

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор  
на захтеве клијената
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наставник стручних предмета из 
области дрвета
за 25% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2011/2012. 
године, односно до 31.08.2012. године

наставник технолошке групе 
предмета
за 20% радног времена

наставник технолошке групе 
предмета
за 52% радног времена

наставник технолошке групе 
предмета
за 55% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу са Правилни-
ком о врсти и степену стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Проверу психофизичких способности за рад са ученици-
ма врши Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. Уз пријаву са кратком био-
графијом приложити: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије. Доказ о оспуњености 
услова из става 1. тачка 2) члана 120 ЗОСОВ доставља се 
пре закључења уговора о раду, а доказ из става 1. тачка 
3) овог члана прибавља школа по службеној дужности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве са потребном документацијом која 
није старија од 6 месеци доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“.

поништење Дела оГласа 
ош „бранКо раДичевиЋ“
17520 Бујановац, К. Петровића бб
тел. 017/651-257

Оглас објављен 07.12.2011. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радна места: профе-
сор биологије, на одређено време до краја школске 
2011/2012. године, са 20% радног времена; про-
фесор информатике, на одређено време до краја 
школске 2011/2012. године, са 70% радног време-
на, и професор руског језика, на одређено време до 
краја школске 2011/2012. године, са 44% радног 
времена. Остали део огласа остаје непромењен.

ош „бранКо раДичевиЋ“
17520 Бујановац, К. Петровића бб
тел. 017/651-257

професор хемије
на одређено време до повратка радника са 
функције

УСЛОВИ: Одговарајућа стручна спрема према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка 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 и 4/09), као 
и остали услови предвиђени Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), 
члан 120.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фото-
копију дипломе и уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију). Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа службеним путем. Директор ће извршити ужи избор 
кандидата које ће упутити на претходну проверу психофи-
зичких способности коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступака, 
у року од 8 дана од дана истека рока за подношење прија-
ве. О датуму провере психофизичких способности, канди-
дати ће бити благовремено обавештени од стране школе. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

в р ш а ц

ош „Моша пијаДе“
26335 Гудурица, Трг ослобођења 2
тел. 013/881-012

наставник географије
са 35% радног времена

УСЛОВИ: Професор географије, дипломирани географ, 
професор географије и историје и дипломирани географ 
и просторни планер; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима што 
се утврђује лекарским уверењем и провером психофизич-
ких способности код Националне службе за запошљавање 
у Вршцу, да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 важећег 
Закона о основама система образовања и васпитања (овај 
доказ прибавља школа по службеној дужности), да има 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске подат-
ке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем високом образовању (не 
старије од 6 месеци), потврду о раду у области образо-
вања; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија - не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија - не старије од 6 
месеци). Лекарско уверење кандидат је дужан да достави 
пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа службеним путем. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

МуЗичКа шКола 
„јосиФ МаринКовиЋ“
26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581, 834-967

наставник соло певања
на одређено време до повратка запослене 
са трудничког боловања

УСЛОВИ: 1. Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање: на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, за наставника соло 
певања; дипл. музичар-соло певач; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: доказ о одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству Републике Србије-
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију радне књижице; фотокопију личне 
карте. Доказ из тач. 1 и 4 подносе кандидати, док доказ 
из тачке 3 (уверење о некажњавању) конкурса прибавља 
школа, а из тачке 2 (лекарско уверење) подноси само иза-
брани кандидат. Сва приложена документа морају бити 
оригинална или оверене фотокопије. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
поштом, на горенаведену адресу.

З а ј Е ч а р

преДшКолсКа установа „бајКа“
19350 Књажевац, Капларова 6
тел. 019/731-425

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. За 
директора предшколске установе може да буде изабрано 
лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања за 
васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад, обу-
ку и положен испит за директора установе и најмање пет 
година рада у установи, након стеченог одговарајућег 
образовања. За директора предшколске установе може 
да буде изабрано лице које има образовање из члана 8 
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора и најмање 10 година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања, након стече-
ног одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству)-не старије од 6 месеци, извод из матич-
не књиге рођених издато по Закону о матичним књигама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 20/09), оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања, радну био-
графију. Уверење из казнене евиденције из члана 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, Установа прибавља по службеној дужности, пре 
подношења одлуке о избору кандидата, а доказ о испуње-
ности услова из члана 120 став 1 тачка 2 (лекарско уве-
рење) изабрани кандидат је дужан да достави пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања. Пријава са доказима о испуњености 
услова подноси се на адресу Установе, у року од 15 дана 
од дана објављивања, са назнаком: „Конкурс за директо-
ра“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ГиМнаЗија
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

наставник грађанског васпитања
за 65% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање пред-
виђено Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/205, 1/2007, 7/2008 и 
8/2011); да испуњава остале услове из члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати у предвиђеном року на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“. Уз пријаву 
доставити доказ о стручној спреми и држављанству.

З р Е њ а н и н

ош „петеФи шанДор“
23218 Нова Црња, ЈНА бр. 113
тел. 023/815-024

наставник немачког језика
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене 
чл. 24 до 26 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05 и 54/09), чл. 120 и 121 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11), чланом 3 Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („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). На основу 
члана 3 Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у предметној настави из 
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немачког језика могу да изводе следећа лица: професор, 
односно дипломирани филолог за немачки језик и књи-
жевност.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: копију дипломе о завршеном факултету; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима прилаже се приликом закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља уста-
нова. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве доставити на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“.

МеДицинсКа шКола
23000 Зрењанин, Народног фронта 3
тел/факс: 023/561-413
е-mail: medskola@zrlocal.net

радник на одржавању чистоће
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање, односно I степен 
стручне спреме, завршена основна школа, да кандидат 
има најмање 15 година (општи услов). Кандидат поред 
општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 
1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), као 
и посебне услове из Правилника о организацији и система-
тизацији послова Медицинске школе у Зрењанину.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или 
оверену фотокопију сведочанства (уверења) о завршеној 
основној школи и оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није 
осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са 
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 
8 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Рок за доношење одлуке о избору кандидата је 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Непо-
тпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити 
разматране.

Напомена: с обзиром да школа прибавља доказ о неосуђи-
ваности у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања, потребно је да кандидати у прија-
ви наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко 
презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених. 
Пријаве се шаљу на адресу: Медицинска школа, 23000 
Зрењанин, Народног фронта 3, са назнаком: „За конкурс“ 
или се предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 
Зрењанин, Новосадска бб. Сва потребна обавештења могу 
се добити од секретара школе, лично или на број телефо-
на: 023/533-270.

Oш „Др ЂорЂе јоановиЋ“
23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

наставник немачког језика-
обавезни изборни предмет
са 22% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност.

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

УСЛОВИ:IV степен, завршен уводни модул програма за 
стручно усавршавање педагошких асистената.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Конкурсна документација која се прилаже на 
конкурс: пријава и CV, оригинал или оверен препис дипло-
ме, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и 
извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу-издат 
од 01.03.2010.). Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Уверење о некажња-
вању школа прибавља службеним путем. За радно место 
педагошког асистента: доставити доказе о завршеном 
уводном модулу програма обуке педагошких асистената. 
Сва приложена документа морају бити уредно оверена. 
Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“.

поништење КонКурса 
среДња шКола  
нови бечеј
Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Конкурс објављен 18.01.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: про-
фесор математике, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета.

ош „урош преДиЋ“
23263 Орловат, Пионирска 1
тел/факс: 023/873-307
e-mail: оsоrlovat@zrlocal.net

наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих 
услова за заснивање радног односа мора испуњавати и 
посебне услове прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања (чл. 120 и 122) и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка 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), да има 
одговарајуће образовање: професор математике; дипло-
мирани математичар; дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани математи-
чар-информатичар; професор математике и рачунарства; 
дипломирани математичар за математику економије; про-
фесор информатике-математике; дипломирани матема-
тичар-астроном; дипломирани математичар-примењена 
математика; дипломирани информатичар; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља сле-
деће доказе: фотокопију дипломе о завршеном факултету; 

лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (овај доказ 
подноси кандидат пре закључења уговора о раду); уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о некажњавању од надлежног органа школа приба-
вља по службеној дужности. Наведени услови доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Фотокопије приложених докумената морају бити 
уредно оверене. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса слати на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање.

основна шКола 
„светоЗар МарКовиЋ тоЗа“
Елемир-Тараш, 23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45

Директор

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 
24-26 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05 и 54/09), чл. 59 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09), као и Статутом ОШ „Светозар Марковић Тоза“ из 
Елемира. Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
наставника, педагога или психолога стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) у складу са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08), почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о поседовању лиценце за рад; доказ 
о радном стажу; уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених; биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе. Директор школе се бира 
на период од четири године. Мандат директора тече од 
дана ступања на дужност. Уверење да кандидат није 
осуђиван прибавља установа. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом подноси 
се пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената 
морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава 
са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
достављају на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
директора“.

еКоноМсКо-трГовинсКа шКола 
„јован трајКовиЋ“
23000 Зрењанин
тел. 023/561-584, 536-979

наставник устава и права грађана
за наставу на мађарском језику, са 5% 
радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове пред-
виђене Законом о основама система образовања и васпи-
тања: одговарајуће образовање у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручнум школама („Сл. гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/08, 5/2011, 8/2011), 
дипломирани правник; професор социологије, односно 
дипломирани социолог; дипломирани политиколог, нас-
тавни смер; дипломирани политиколог, смер међународ-
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но-политички; психофизичка и здравствена способност за 
рад са ученицима, да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родо-
скрвњење, за кривично дело примања или давања мита, 
за кривична дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них мађународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Неопходна документација: у пријави-молби 
навести тачан назив радног места са доказима о испуње-
ности услова у овереној фотокопији: диплому или уве-
рење о одговарајућем образовању, доказ о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, доказ о завршеном 
средњем, вишем или високом образовању на мађарском 
језику или испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе.

Напомена: доказ да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом по службеној дужности прибавља школа, а доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставиће се пре закључење угово-
ра. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир.

ош „жарКо Зрењанин“
23252 Бока, Маршала Тита 33
тел. 023/846-604

наставник географије
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајућа стручна спрема у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 3/05, 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), као и услови прописани чл. 8 став 2 и 3 
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Наставу и друге 
облике образовно - васпитног рада у предметној настави 
може да изводи лице са високом стручном спремом, и то: 
за наставника географије: професор географије; дипло-
мирани географ; професор географије и историје; дипло-
мирани географ - просторни планер; кандидат треба да 
испуњава услове из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; 
уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фото-
копија). Проверу психофизичких способности кандидата 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, по захтеву установе. Уверење о 
здравственој способности од надлежне здравствене уста-
нове кандидат ће доставити пре закључивања уговора о 
раду. Уверење о некажњавању прибавља установа служ-
беним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на 
горенаведену адресу школе.

ош „жарКо Зрењанин“
23252 Бока, Маршала Тита 33
тел. 023/846-604

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Лице које има одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење и 97/08), а почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице 
које испуњава услове за наставника ОШ „Жарко Зрења-
нин“ Бока, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске подат-
ке, односно радну биографију; оверен препис дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању; оверен 
препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи 
за рад); потврду о раду у области образовања; уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; остала документа која могу 
послужити приликом доношења одлуке о избору. Школа 
за све пријављене кандидате прибавља уверење да нису 
осуђивани. Рок за пријављивање је 15 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Пријаве се доста-
вљају на горенаведену адресу школе.

основна и среДња шКола  
„9. Мај“
23000 Зрењанин, Народне омладине 16
тел. 023/589-021

наставник дефектолог

УСЛОВИ: Наставник-дефектолог који има најмање вишу 
школску спрему одговарајућу за извођење наставе у шко-
ли за ученике ментално ометене у развоју.

наставник енглеског језика 
у првом циклусу основног 
образовања и васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Професор одговарајућег страног језика; профе-
сор разредне наставе; дипломирани филолог (у обавези је 
да положи испите из педагошке психологије или педаго-
гије и психологије, као и методике наставе); дипломира-
ни школски педагог или школски психолог; дипломирани 
педагог или дипломирани психолог; наставник одгова-
рајућег страног језика у складу са чл. 145 и 146 Закона 
о основној школи; наставник одговарајућег страног језика 
са положеним стручним испитом по прописима из области 
образовања или лиценцом за наставника; наставник раз-
редне наставе; лице које испуњава услове за наставника 
предметне наставе у основној школи, а које је на основ-
ним студијама положило испите из педагошке психологије 
или педагогије и психологије, као и методике наставе; 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу; професор разредне наставе који је на основним 

студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 
ЕСПБ-Европски систем преноса бодова) и који поседује 
уверење којим доказује савладаност програма модула и 
положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европ-
ског оквира; дипломирани библиотекар-информатичар. 
Лица треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 
(Заједничког европског оквира). Ниво знања Б2 доказује 
се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој 
од филолошких катедри универзитета у Србији или међу-
народно признатом исправом за ниво знања језика који је 
виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а 
чију ваљаност утврђује Министарство просвете и науке. 
Лица треба да савладају и обуку за наставу страног јези-
ка на раном узрасту у трајању од 25 сати у организацији 
Завода за унапређивање васпитања и образовања-Центар 
за професионални развој, односно друге организације коју 
овласти Министарство просвете и науке. Лица треба да се 
оспособе на факултету за специјалну едукацију и рехаби-
литацију (раније дефектолошки факултет) за рад са учени-
цима ментално ометеним у развоју. Предност за извођење 
наставе из страног језика у првом циклусу основног обра-
зовања и васпитања имају професор, односно наставник 
одговарајућег страног језика, професор разредне наста-
ве, наставник разредне наставе, професор у предметној 
настави и наставник у предметној настави са положеним 
испитом Б2.

наставник индивидуалне наставе-
реедукатор психомоторике
на одређено време

УСЛОВИ: Наставник-дефектолог који има најмање одгова-
рајућу вишу школску спрему за извођење наставе у школи 
за ученике ментално ометене у развоју.

ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос 
прописаних чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05 и 54/09), кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да доставе следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе, а лица која конкуришу за радно место наставник 
енглеског језика у првом циклусу основног образовања и 
васпитања и оверене фотокопије одговарајућих исправа 
у складу са горенаведеним условима; оверену фотокопију 
уверења о држављанству; оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење 
о подацима из казнене евиденције који се воде у МУП-у 
Републике Србије прибавља школа. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.
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за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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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

Држављанин сам Републике Србије, а радио сам у основној школи у Црној 
Гори девет година. Био сам стално запослен и проглашен сам за технолош-
ки вишак пре два месеца. Да ли остварујем право на новчану накнаду и у 
ком трајању?
Из питања закључујемо да вам је последњи радни однос престао у Републици Црној Гори. 
Указујемо на чињеницу да је право на новчану накнаду право из осигурања за случај не-
запослености, што значи да је једна од основних претпоставки за остваривање права да је 
лице било осигурано минимално 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 
18 месеци. Дужина права на новчану накнаду утврђује се на основу укупног стажа оси-
гурања за случај незапослености. Закон предвиђа рокове за подношење захтева који су 
предуслов остваривању права у пуном обиму.
Споразум између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању који 
се примењује почев од 1. јануара 2008. године предвиђа да се период осигурања навршен 
према правним прописима једне државе уговорнице узима у обзир за право на давање за 
случај незапослености према правним прописима друге државе уговорнице, ако је неза-
послено лице у држави уговорници у којој остварује право, пре подношења захтева било 
осигурано онолико месеци колико је предвиђено према њеним правним прописима. Услов 
минималног осигурања не односи се, између осталог, на лица која имају пребивалиште на 
територији државе у којој подносе захтев (у овом случају Републици Србији).
Из наведеног произлази да осигурање мора престати у Републици Србији да би се у истој 
остварило право на новчану накнаду, а стаж осигурања навршен у Републици Црној Гори 
узима се у обзир приликом признавања права на новчану накнаду у обиму који потврде 
надлежни органи у посебном поступку који се спроводи приликом решавања по захтеву 
за новчану накнаду.
Предлажемо да се за детаљније информације обратите служби осигурања у филијали На-
ционалне службе за запошљавање у којој сте пријављени на евиденцију.

Будући да смо контактирани од стране ваших службеника за радна места у про-
дуженом боравку, те на иста нисмо рапоређени нити обавештени шта се дешава, 
него из средстава јавног информисања сазнајемо да су на та радна места распо-
ређени васпитачи. Мене занима на темељу чега сте ви из Националне службе 
проценили да васпитачи могу боље обављати те послове него ми који смо прове-
ли одређени број година у разредној настави?
Када је у питању Пројекат продуженог боравка за ученике III и IV разреда у основним школа-
ма у Београду, Национална служба за запошљавање је, у складу са захтевом и опредељењем 
подносиоца пројекта (Градско веће града Београда), информисала лица са евиденције неза-
послених-професоре разредне наставе и дипломиране учитеље. Поред наведених профила, 
НСЗ је о могућности ангажовања преко пројекта информисала и учитеље са 4 године студија, 
као и наставнике разредне наставе.
Градском већу града Београда достављени су подаци о лицима наведених профила, која су 
била заинтересована за укључивање у пројекат. Још увек немамо повратну информацију о 
томе која лица су ангажована, јер је потписивање уговора у току. По добијању повратне ин-
формације да је завршен избор кандидата, о томе ћемо обавестити сва лица која нису анга-
жована.
Морамо да напоменемо да Национална служба за запошљавање није ни информисала вас-
питаче о могућности ангажовања преко пројекта, јер подносилац захтева тај профил није ни 
навео у свом захтеву.

Да ли Национална служба за запошљавање организује обуке за педагошке асистен-
те и који су услови-образовање, стручна спрема, неопходни да би се неко прикљу-
чио овом виду обуке? Уколико не, молим вас да ме упутите на институције које ове 
обуке организују и у саму процедуру укључивања.
Национална служба за запошљавање до сада није организовала обуке за педагошке асис-
тенте. Више информација можете добити у Министарству просвете и спорта које повремено 
објављује конкурсе за обуку педагошких асистената, као и јединицама локалне самоуправе 
које учествују у пројектима везаним за образовање деце из маргинализованих група.

пЕдагошки асисТЕнТи и 
продУжЕни боравак
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Филијала Ниш је у 2011. години остварила одличне резулта-
те у раду, како по мишљењу и оценама Дирекције НСЗ, тако и по 
мишљењу корисника услуга, незапослених лица и послодаваца. 
Посредовањем, програмима и активним мерама запошљавања у 
2011. години запослено је више од 11.000 људи са евиденције, што 
је нишку Филијалу сврстало међу најбоље филијале у Србији у 2011. 
години. Али то није једино признање које је за прошлу годину до-
била Филијала НСЗ Ниш. Према анкети коју је спровело Друштво 
економиста Ниша, НСЗ у Нишу најбоље је оцењена институција у 
овом граду. 

У новембру и децембру 2011. године спроведена је анкета 
међу послодавцима из Ниша, а у циљу прикупљања информација 
о мишљењу привредног сектора о пословној клими у граду. Сврха 
анкете је била да се Канцеларији за локални економски развој у 
Нишу обезбеде корисне информације које се односе на ставове оних 
који инвестирају и отварају нова радна места. Анкету је спровело 
Друштво економиста Ниша, а пројекат је финансиран од стране 
Краљевине Данске, кроз Суседски програм Министарства спољних 
послова Данске. Ова анкета је део настојања стратешког плани-
рања/израде акционих планова економског развоја на нивоу локал-
не заједнице који се односе на будућност града. 

Кроз анкету је оцењивано 17 значајних државних институција, 
међу којима је и Национална служба за запошљавање и функционе-
ри локалне самоуправе Града Ниша. На основу оцена 60 предузећа 

која послују на територији Ниша, Национална служба за запошља-
вање је оцењена просечном оценом 4 што је и највиша оцена.

Запослени у Филијали кажу да им је велика част и задовољство 
што могу да се похвале овим успехом. Добили су сатисфакцију за 
даљи рад и још боље резултате у 2012. години. Тимски рад је и у овом 
случају уродио плодом, јер се само посвећеним радом и добрим ко-
муникацијама међу колегама може постићи овакав резултат. 

Уједно, ово је пример добре праксе за све запослене у Нацио-
налној служби за запошљавање, јер су послодавци оцењивали све, 
од програма и мера активне политике запошљавања, до одличне 
услуге коју су им у протеклој години пружали запослени у Филија-
ли Ниш. Захваљујући професионалном пружању услуга, две велике 
иностране компаније Јура и Бенетон су своје поверење поклонили 
управо Националној служби за запошљавање, а реално је очекивати 
да ће се ова сарадња наставити и у наредном периоду.

Центар за информисање

Квантитативна оцена институција

Институција
Број испитаника 
који су оценили 

институцију

Просечна 
оцена

Градоначелник 39 3.77

Заменик градоначелника 19 3.63

Скупштина/Веће 19 3.16

Канцеларија за локални 
економски развој 26 3.62

Управа за привреду 15 3.07

Дирекција за изградњу 
града 33 3.48

Агенција за привредне 
регистре 69 3.55

Агенција за МСП 20 3.40

СИЕПА 32 3.66

Републичке власти 26 3.23

Национална служба за 
запошљавање 60 4.00

Регионална привредна 
комора 55 3.53

Пословна удружења 40 3.68

Пореска управа 65 3.46

Републички фонд за 
развој 50 3.52

Републички гаранцијски 
фонд 13 2.92

Управа царине 47 3.47

Просечне вредности 37 3.48

Филијала НСЗ Ниш најбоља државна институција, према истраживању Пословне 
заједнице Ниша и Друштва економиста из Ниша

ЗАСЛУЖЕНО НАЈБОЉИ 

У позитивном такмичарском духу
Филијала Сомбор је протекле недеље упознала своје со-

цијалне партнере, сараднике и кориснике услуга Националне 
службе за запошљавање са радом и оствареним резултатима у 
2011. години. Присутне је поздравио и градоначелник Сомбора 
Немања Делић који је најавио наставак добре сарадње са Филија-
лом Сомбор кроз реализацију локалних акционих планова запо-
шљавања и у текућој години. 

Филијала Сомбор годинама уназад спроводи мере актив-
не политике запошљавања на подручју Западнобачког округа, 
пружајући услуге великом броју послодаваца и незапослених 
лица. Презентација резултата рада је била и прилика да се иска-
же захвалност дугогодишњим партнерима - послодавцима који 
су уз финансијску подршку НСЗ запослили велики број лица са 
евиденције и који су у потпуности испунили своју уговорну оба-
везу. Директор Покрајинске службе за запошљавање, Владимир 
Срдић је доделио захвалнице Предузећу за производњу, трговину 
и услуге „Паксел“ Апатин, ДОО за производњу и трговину „ДМ 
Нивета“ Бачки Брестовац, ДОО грађевинско предузеће „Блашко“ 
Кула и ЗТР „Фидо кидс“ Сомбор. 

Протекле године на подручје Западнобачког округа стигао 
је и нови инвеститор - „Антарес“ из Сивца. Директор ове фабрике 
Славко Тепеш се захвалио запосленима Филијале Сомбор, а пре 
свега директорици, Јасни Миљеновић, без чије сарадње и подрш-
ке не би био у могућности да у потпуности успостави рад фабри-
ке. Тепеш је најавио завршетак радова на изградњи производног 
објекта.

Директорка Филијале Сомбор Јасна Миљеновић се захва-
лила свим социјалним партнерима и сарадницима на доброј 
сарадњи. У позитивном такмичарском духу представљена је 
најбоља Филијала у региону Војводине у 2011. години, Филијала 
Вршац.
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Младеновац је једна од најмлађих градских општи-
на у Србији и треба да постане место будућности 
и младости које пружа могућност просперитета 
како садашњим, тако и будућим генерацијама. 
Добру прилику грађанима Младеновца пружа 

предузеће Маковица које је уз помоћ Националне службе за-
послило стотинак младих људи, који су тако добили прилику да 
по први пут покажу колико умеју и знају. Задовољне раднике и 
успешног предузетника протекле недеље су посетили директор 
Националне службе за запошљавање Дејан Јовановић и члан 
Градског већа Београда Мирослав Чучковић.

Проблем Младеновца, једне од седамнаест београдских 
општина, карактеристичан је за целу Србију. Становници, пре 
свега млади, одлазе у друге средине, у потрази за послом. 
Општина под Космајем сада настоји да спречи економску миг-
рацију и својим, пре свега, младим суграђанима створи шансу 
да у свом месту и остану. Млади Младеновчани су протеклих 
година добијали шансу да направе прве кораке у својој каријери 
и да се уз помоћ Националне службе запосле у успешном пре-
дузећу Маковица.

„Полако смо улазили у систем рада и упознавали се са 
процесом производње. Знање које смо стекли на факултету 
прелазило је у праксу. Радим већ 10 месеци и мислим да сам 
овладала основама пекарске индустрије“, испричала је Неве-
на Станојевић, дипломирани технолог, директору Националне 
службе Дејану Јовановићу и члану Градског већа Београда Ми-
рославу Чучковићу, током њихове посете предузећу. Они су се 
у разговору са генералним директором Слободаном Секулићем, 
упознали са пословањем, проблемима и плановима лидера у 
пекарској индустрији овог региона, нарочито на пољу запошља-
вања.

„Пре четири године смо преузели предузеће које је има-
ло традицију и име, али је као и многа друга предузећа готово 
престало са радом. Уложили смо у нове машине и људске ресур-
се који су и у нашем послу најбитнија ставка. Одлучили смо да 
запошљавамо иако је предузеће имало и вишак радника. Није 
лако отпуштати људе, нарочито у свом родном граду. Уз помоћ 
Националне службе за запошљавање протеклих смо година за-
послили и обучили нове раднике, а дали смо шансу и младима 
да у нашем предузећу стекну прва искуства. Наш успех дугује-
мо улагању у производне капацитете, а пре свега у едукацију 
запослених“, рекао је Слободан Секулић, директор предузећа 

Маковица у чијем су склопу савремена пекара, силоси, млино-
ви и радионица сточне хране.

Његову посвећеност запошљавању суграђана посебно је 
похвалио Мирослав Чучковић, члан Градског већа Београда.

„Маковица је направила подвиг запошљавањем више од 
сто људи и тиме показала да београдска привреда генерише 
здрава радна места. Битно је да у наредном периоду Град Бе-
оград кроз већи број оваквих, малих пројеката, запосли људе 
како би очували постојећа радна места“, нагласио је Чучковић. 
Он је указао на неопходност сарадње на свим нивоима како би 
се изборили са незапосленошћу. Као пример добре праксе на-
вео је сарадњу Града и Националне службе на пројектима за-
пошљавања.

Национална служба за запошљавање настоји да буде добар 
партнер и свим предузетницима који су у времену кризе одлу-
чили да отворе нова радна места и повећају број запослених.

„У овом производно оријентисаном, успешно приватизова-
ном предузећу кроз различите програме које спроводи Нацио-
нална служба посао је добило 116 незапослених грађана Младе-
новца и околине. Посебна је пажња посвећена младим људима 
и њих стотинак је добило прилику да направи прве кораке у 
својој каријери баш у овом предузећу. Такође, Маковица је до-
брим пословањем створила могућност да примарни пољопри-
вредни произвођачи имају добар пласман“, рекао је Дејан Јо-
вановић, директор Националне службе за запошљавање. Он је 
нагласио да је Маковица своју посвећеност запошљавању мла-
дих суграђана показала учешћем у пројекту YЕМ, којим се под-
стиче запошљавање младих из маргинализованих социјалних 
група. Обучили су, припремили за посао и на крају запослили 
12 младих, махом Рома.

„Подстицаји за запошљавање су доступни свим посло-
давцима, а млади ће ове године имати прилику да до првог 
искуства дођу кроз програм Стручна пракса. Наставићемо са-
радњу са локалним самоуправама како би стали на пут неза-
послености-акутном проблему Србије“, рекао је Јовановић.

А.Б. и И.М.

У посети предузећу „Маковица“

ПОСАО ЗА СУГРАЂАНЕ
Уз помоћ Националне службе за запошљавање протеклих смо година запослили и обучили нове раднике, 

а дали смо шансу и младима да у нашем предузећу стекну прва искуства– каже Слободан Секулић,  
директор предузећа Маковица
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Клубу за тражење посла на Звездари, једном од триде-
сетак клубова Националне службе за запошљавање у 
којима незапослени широм Србије кроз обуку уче како 
да активно траже посао, стигло је писмо једног од полаз-
ника. Ненад Антић, четрдесетпетогодишни инжењер за 

информационе системе, пише:
„Учествовао сам у програму Џоб клуба јануара ове године. 

Програм је изузетно добро осмишљен, веома креативан и пружа 
пуно корисних информација у само две недеље. Миланка Стева-
новић и Марта Кодеља, вође Клуба, наоружане знањем и оптими-
змом, кренуле су у један подухват, у чију сврху и резултате смо 
ми, полазници, у старту сумњали. Били смо велики скептици и 
непрестано се питали ко ће ту да седи две недеље и шта има да 
се учи како се тражи посао. Постојала је нека врста отпора. Али 
само у првих сат времена! На крају обуке је један колега правник 
питао јел може још један круг. Свака реч је корисна. Сазнајете 
стандарде, процедуре, детаље којих нисте свесни, а могу вам ите-
како бити од користи. Упознајете себе и учите како да се најбоље 
представите послодавцу да не бисте на разговору замуцкивали, 
или ћутали, јер не знате одговор. Ма колико искуства имали у 
тражењу посла, овај програм треба похађати. То поготово важи 
за особе које нису никада биле у радном односу. Захвалан сам 
на свему ономе што сам чуо и научио. Сматрам да овај Програм 
треба да буде обавезан, како за старе, тако и за све новоприја-
вљене на евиденцију незапослених Националне службе за запо-
шљавање. Џоб клуб заслужује сопствени простор у центру града, 
квалитетно технички опремљен, са добро обученим кадровима“.

слободна радна места постоје,  
само их треба открити

Да су клубови за тражење посла све популарнији међу неза-
посленима потврђује и Миланка Стевановић, саветник за запо-
шљавање и једна од вођа звездарског Клуба.

„Велико је задовољство радити са њима, јер нису приморани 
да присуствују обуци већ су врло позитивни и заинтересовани“, 
прича Миланка.   

Клубови за тражење посла су једна од активних мера запо-
шљавања чија је идеја водиља: „Слободна радна места постоје, 
само их је потребно открити!“ Национална служба има 30-так 

таквих клубова широм Србије. Први клуб за тражење посла осно-
ван је 2004. године у Крагујевцу. У Београду је, у сарадњи са град-
ском општином Звездара, први отворен 2007, а прошле је године, 
у сарадњи са Канцеларијом за младе Београда, отворен и други 
клуб за тражење посла. Полазници обука су незапослена лица 
која активно траже посао, знају да раде на рачунару и спремна 
су за рад у групи. Прави пут до клуба је преко саветника за за-
пошљавање од кога незапослени добија информације и упут за 
обуку. Полазници клуба су и особе са инвалидитетом, а наредна 
обука за њих је у мају. 

Рад у Клубу, који је својеврсна интернет сала, организује се 
за мање групе (по 10 до 15 незапослених лица). Сви полазници 
имају компјутере преко којих претражују огласе, пишу CV и 
аплицирају за посао. Национална служба је осмислила план и 
програм који се заснива на теоријском и практичном делу. На-
гласак је на индивудуалном, али и на групном раду и размени 
искустава између полазника. Прве две недеље, чланови клуба 
савладавају основне вештине у тражењу посла, почев од само-
процене властитих интересовања, вештина, знања, склоности, 
способности, ставова и вредновања посла, до упућивања у фор-
малне и неформалне начине тражења посла. Сваки полазник 
идентификује своју „мрежу“ контаката и извора информација о 
потенцијалним пословним понудама. Саветници у Клубу за тра-
жење посла сваком лицу пружају подршку. 

„Заједно амортизујемо евентуалне неуспехе у тражењу 
посла, мотивишемо и активирамо. Преносимо одређена знања 
која су потребна незапосленим суграђанима да лакше дођу до 
запослења. Практични рад заснива се на претраживању огласа, 
писању пријава за запослење, радне биографије, односно CV-а 
и контактног писма. Оно што је посебно интереснатно сваком 
нашем полазнику је припрема и симулација интервјуа са пос-
лодавцем. Неки већ у току обуке нађу посао“, каже Миланка Сте-
вановић. 

Након обуке, свако лице може да користи интернет салу у 
поподневним часовима наредних месец дана.

М.Колаковић

Клуб за тражење посла 

КЉУЧ ЈЕ У ДОБРОЈ ОБУЦИ
У старту смо били велики скептици. Сумњали смо у сврху и резултате обуке у Клубу за тражење посла, али 
само у првих сат времена! На крају је колега правник питао, јел може још један круг -  каже у свом писму 

Ненад Антић полазник обуке
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Иако званично резидба винограда у нештинском атару, а по 
традицији и у другим воћарско-виноградарским регионима, по-
чиње 15. фебруара, односно од славе Светог Трифуна, заштитника 
виноградара и воћара, у овом селу посао је у пуном јеку.

Посла има напретек, јер је последњих година повећан број 
воћака и чокота. До почетка вегетације треба орезати око 100 јутара 
винограда и готово дупло веће површине под плантажним воћња-
цима. Осим самих домаћина и њихових укућана, овај посао раде и 
други Нештинци који иду у надницу, али и сви који су савладали 
овај посао, а није га тешко научити. Дневница је атрактивна-износи 
25 евра. Воћари и виноградари у Бачкој и Срему плаћају надницу 
за резидбу од 10 до 25, па и читавих 35 евра. То су најбоље зараде 
за сезонске послове у пољопривреди, а премашују чак и мајсторске 
тарифе у грађевинарству. Ипак, то је један од малобројних послова, 
где ових месеци неки динар могу да зараде они који су остали без 
посла, а вични су воћарским маказама.

„Вегетација је у мировању, а погодно време омогућило је воћа-
рима и виноградарима да почну орезивање. Важно је да температу-
ра не падне испод пет степени испод нуле, а у посао су кренули прво 
они који имају много воћа и винове лозе. Ово време је посебно по-
годно за орезивање лозе због болести, односно бактериолошке пла-
мењаче која се на лозу преноси маказама, одлази до корена биљке и 
суши је. Сада је та могућност мала“, каже пољопривредни техничар 
и власник великих плантажа крушака и винограда Сава Поповић.

Одавде се ранијих година ишло у резидбу на плантаже у атару 
суседног Илока у Хрватској, где су и дневнице биле готово дупло 
веће. Али, суседна држава забранила је овакав начин рада па се 
сада за рад у суседном атару комшијске земље мора добити радна 
дозвола. То је компликовано па је прилика за зараду у нештинском 
атару.

Сат рада у винограду и воћњаку плаћа се 300 динара, а посао 
почиње у 7 сати и ради се док се види. И док се воћари и винограда-
ри сналазе или сами или ангажују мештане или комшије из других 
села, „Нектар“ из Бачке Паланке ангажује око стотину орезивача из 
Шапца, јер овде поседује велике површине под плантажама воћа и 
винограда.

Велики број сезонаца орезивача запошљава „Делта аграр“, која 
има велике плантаже у Челареву, код Бачке Паланке. Надница за 
резидбу воћака у овој компанији је 10 евра, с тим, како је речено 
„Новостима“, што су плаћене све обавезе према држави, а радни-
цима иде радни стаж. Ради се осам сати, под надзором стручних 
пословођа, и обезбеђена је исхрана.

„Већини нас који имамо веће површине под воћем и виногра-
дима, потребна је радна снага обучена за овај посао и дневница је 
изашла на 25, а чуо сам да неки плаћају и 35 евра“, каже Душан 
Ковачевић, виноградар и воћар из Нештина.

„Посао је тежак, радимо напољу и по хладноћи и мразу цео дан, 
док се види“, казао је Божо Милић, искусни мајстор, додајући да је то 
сада једини посао који се може наћи. Орезивање винограда, које још 
није почело, плаћа се по чокоту 4,5 динара, а за два дана, тврди овај 
мајстор, не може се орезати више од 5.000 чокота.

A.Б.

Незапослени професори физичког васпитања однедавно по-
мажу учитељима у извођењу наставе физичког васпитања у 22 
основне школе у Крагујевцу.

Члан градског већа за образовање Драгослав Милошевић 
рекао је да су у оквиру овог пројекта ангажована 22 професора 
са евиденције Националне службе за запошљавање. Они ће у са-
радњи са учитељима реализовати наставу физичког васпитања за 
ученике трећег и четвртог разреда, а у неким школама и од првог 
разреда, рекао је Милошевић. Он је навео да ће асистенти за фи-
зичко васпитање добијати надокнаду од 15.000 динара, уз регу-
лисано здравствено осигурање и радни стаж. У градском буџету 
обезбеђено је преко 20 милиона динара за пројекат Асистент у 
настави за текућу годину. Пројекат нема ограничен рок трајања и 
уколико донесе добре резултате биће настављен и у наредној годи-
ни, рекао је Милошевић.

Орезивање воћа

исплатив сеЗонсКи посао

асистенти учитељиМа - проФесори ФиЗичКоГ

Сезонски послови
Питање организације послова у периоду сезоне, посло-

давци углавном решавају путем распореда и прерасподеле рад-
ног времена (у једном периоду се ради дуже, а у другом краће), 
увођењем прековременог рада и евентуално, привременим 
запошљавањем нових радника, што им омогућава и законска 
регулатива.

Потребу обављања сезонских послова углавном имају 
послодавци за делатности карактеристичне за летњи период 
и повећани обим послова у том периоду, као што су: пољопри-
вреда и шумарство (берба воћа, поврћа, житарица; сеча шума и 
пошумљавање и др.); грађевинарство (изградња нових објеката, 
доградња, одржавање); трговина (продаја хране, сладоледа и 
напитака на улицама и другим јавним местима изван малопро-
дајних објеката); саобраћај, производња топлотне енергије, и др. 
Прилике се, иако ређе, могу наћи и у зимском периоду.
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Државе чланице Савета Европе потписале су 1981. године 
први међународни споразум о заштити података о лич-
ности, Конвенцију о заштити појединаца у вези са ауто-
матском обрадом података о личности, познату и као  

   Конвенција 108. То је први документ који на међународ-
ном нивоу уређује обавезе држава у односу на заштиту података 
о личности. Закон о заштити података о личности, који уређује 
заштиту, обраду и коришћење података и обезбеђује право на 
приватност, усвојен је у Србији у октобру 2008. године. Заштита 
података обезбеђује се свима без обзира на држављанство, пре-
бивалиште, расу, пол, језик, вероисповест, политичко и друго уве-
рење, као и националну припадност или сексуално опредељење.

потенцијал али и сигурност
Поводом Европског дана заштите података о личности, гене-

рални секретар Савета Европе Торбјорн Јагланд и потпредседница 
Европске комисије Вивијен Рединг су поручили да заштита при-
ватних података спада у фундаментална људска права.

„Заштита приватних података је фундаментално право. Ин-
формациона технологија нуди огроман економски и друштвени 
потенцијал, који се може у потпуности искористити само ако 
грађани верују да су њихови лични подаци на интернету заштиће-
ни“, навели су званичници у заједничком саопштењу објављеном 
на сајту СЕ поводом 30. јануара, Европског дана заштите података. 
Овај дан се обележава широм Европе како би се унапредила свест 
јавности о значају права на заштиту података и подизања стан-
дарда заштите приватности и података о личности, а заједно га 
обележавају Европска комисија и Савет Европе.

Унапређење заштите података о личности један је од главних 
изазова за Србију у 2012. години, изјавио је повереник за инфор-
мације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб 
Шабић. Он је на скупу поводом Европског дана заштите података 
о личности рекао да су усаглашавање правног поретка са европ-
ским стандардима заштите података о личности и озбиљан рад 

на примени тих стандарда у пракси двострука обавеза државе 
која мора да што пре надокнади пропуштено.

Он је навео да на то упућују формалне обавезе, али и потреба 
унапређења заштите приватности грађана, односно смањење ри-
зика од злоупотребе личних података у што је могуће већој мери.

Злоупотреба права на приватност
Повереник је истакао да је јачањем нормативног система, 

институција и променом менталитета потребно мењати свест о 
значају заштите података.

„Тренутно се у Европској комисији разматрају процеси који-
ма се обезбеђују нови, далеко ригиднији стандарди о заштити 
података о личности, а казна за оне који их руше износе више 
стотина хиљада евра“, казао је Шабић, наводећи да се у Србији не 
примењује ни први ниво заштите.

Заштитник грађана Саша Јанковић указао је да у Србији ос-
новним правним актом није гарантовано право на приватност 
које је у самој основи људске слободе.

„Заштита података о личности се види као посао повереника, 
а не као посао свих који прикупљају и обрађују податке о лично-
сти“, казао је Јанковић.

Шефица мисије Канцеларије Савета Европе у Београду Антје 
Ротемунд рекла је да је данашњи дан важан догађај за Србију због 
јачања свести јавности о значају заштите података о личности и о 
прихватању европских стандарда у тој области.

лични подаци-нафта 21. века
Лични подаци представљају рудник злата за предузећа на 

интернету која их често користе, а да грађани нису тога свесни, 
што активисти за заштиту личних слобода и Европска унија желе 
да регулишу. Компаније чија делатност није везана за интернет 
такође виде прилику у томе јер им лични подаци грађана могу 

Дан заштите података о личности

ОСНОВНО  
ЉУДСКО ПРАВО
Информациона технологија нуди огроман економски и друштвени 
потенцијал, који се може у потпуности искористити само ако грађани 
верују да су њихови лични подаци на интернету заштићени. Нажалост, 
они представљају рудник злата за предузећа на интернету која их често 
користе, а да грађани нису тога свесни, док их компаније чија делатност 
није везана за интернет такође користе како би боље прилагодили 
услуге и рекламе. Унапређење заштите података о личности један је од 
главних изазова за Србију у 2012. години
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помоћи да боље прилагоде услуге 
и рекламе њиховим потребама. Ев-
ропска комисија, међутим, сматра да 

грађани морају бити упознати са тим шта се дешава са њиховим 
подацима и да им треба омогућити да избришу неке податке.

„Лични подаци су нафта 21. века. Државе морају коначно да 
схвате да су за њих лични подаци разлог за забринутост и нешто 
што се мора заштитити“, упозорено је на конференцији на минхен-
ској DLD (Digital-Life-Design), која окупља пословне и друштвене 
лидере око питања иновација, дигиталних медија, науке и кул-
туре.

„Хиљаде дигиталних трагова које грађани остављају за собом 
свуда се користе, према њима се управљају и иновације у Сили-
конској долини и они дају вредност“, сматра Ендру Кин, стручњак 
за нове технологије.

Према мишљењу познавалаца, прикупљање личних подата-
ка ће се још више повећати. Прошло је време у коме су се друштве-
не мреже задовољавале само подацима о датуму рођења, универ-
зитету и пријатељским везама члана. Већ сада, телефони са више 
функција прикупљају гомилу података са места које је посетио 
њихов власник, односно о људима које среће.

персонализовани маркетинг
Ускоро, информације ће се директно прикупљати и од нашег 

тела. Компанија Најк је недавно представила наруквицу која мери 
физичку активност, а податке похрањује на сервере предузећа 
како би се савети за тренирање прилагодили некој особи.

Предузеће Емотив лајфсајенс представило је у Минхену ка-
цигу која мери мождану активност и могла би да прикупља по-
датке о мисаоним процесима. Чак и компаније чије пословање 
није повезано са интернетом интересују се за личне податке. Њи-
хово прикупљање омогућило би да се пружи услуга која ће бити 
више прилагођена личности.

У годинама које долазе компаније ће настојати да искористе 
личне податке грађана како би стекле слику о нама и пре свега 
боље усмериле рекламе. Стручњаци упозоравају да морамо одус-
тати од идеје да су наши подаци наше власништво и омогућити 
стварање услуга које ће бити више персонализоване.

Масовно прикупљање података истовремено забрињава и 
власти покушавају да то регулишу, али су ти напори унапред из-
губљена битка. Процењује се да ће 2020. године 15 милијарди по-
везаних уређаја размењивати информације о грађанима. Челни-
ци друштвене мреже Фејсбук Марк Зукерберг и Шерил Сандберг 
(Sheryl) „воде игру“ и власти у Европи и САД касне за Силиконском 
долином. Ми добровољно идемо на те мреже, нико нас не примо-
рава да се разоткријемо, па тако стварамо Великог брата 21. века.

велики брат 21. века
Европска комесарка за правду и основна права Вивијан Ре-

динг представиће предлог за хармонизацију прописа о зашти-
ти личних података на интернету у ЕУ. „Људи су шокирани када 
схвате шта се дешава са њиховим подацима“, рекла је за АФП 
Редингова која жели да корисници интернета добро знају шта 
достављају и зашто. Она захтева и да се корисницима интернета 
омогући да избришу одређене трагове, као и да предузећа уложе 
напоре како би базе података биле безбедне. Свет је у последње 
време потресло више скандала у вези са личним подацима, попут 

пиратских упада на сервере Сонија који су садржали податке ми-
лиона корисника конзола Сони плеј стејшен.

Вивијан Рединг је рекла да је циљ Европске комисије да се 
грађанима пруже све информације о томе шта се дешава са по-
дацима.

„Они ће можда сматрати да им тако одговара и, одлично, нека 
наставе тако! Можда ће се осетити угроженим и зато морају има-
ти могућност да реагују против тога“, рекла је она и додала да је 
врло важно добити од грађана јасан пристанак, али и да су они 
довољно зрели да доносе своје одлуке ако су у потпуности инфо-
рмисани.

Европска комесарка је рекла да је у случају губитка података 
важно транспарентно поступати и грађане директно обавестити 
о губитку.

„У Европи многи људи су морали да се боре за своју слободу, 
за право да се слободно изражавају. Они су се борили и против 
диктатора. Европљани зато посвећују толику пажњу личним по-
дацима и слободи медија“, рекла је она и додала да су то два при-
оритета у јавном животу Европе.

Наводећи користи које би предузећа могла имати од нових 
прописа, она је рекла и да је циљ да се заједничким прописима 
уклоне препреке због разлика у прописима чланица и тако иско-
ристи потенцијал тржишта од 500 милиона потрошача. Рединго-
ва је навела да та фрагментација тржишта кошта 2,3 милијарди 
евра годишње. Европска комесарка је оценила да би неповерење 
грађана у погледу заштите њихових података могло да се одрази 
и на успешну примену савремених технологија.

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

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

адрЕсЕ филијала нсЗ

покрајинска 
слУжба За 
Запошљавањe

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

покрајинска 
слУжба За 
Запошљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

за незапослена лица 0800 300 301 (позив је бесплатан)
за послодавце 0901 300 301


