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Активне мере зАпошљАвАњА  

ПОДРШКА И 
ПОСЛОДАВЦИМА И 
НЕЗАПОСЛЕНИМА
Укључујући све мере финансијске и нефинансијске подршке, 
планирано је да се са евиденције Националне службе за 
запошљавање у 2013. години запосли око 200.000 људи

обележен међунАродни дАн  
особА сА Аутизмом

ИНКЛУЗИЈА У 
ЗАЈЕДНИЦУ
Ниједна особа не би требало да буде ускраћена у слободном развоју 
сопствених потенцијала и остварењу независног живота, у мери у 
којој је то могуће

концепт социјАлне корпе

БЕНЕФИЦИЈЕ УМЕСТО 
КОНКУРЕНЦИЈЕ У 
ТРГОВИНИ
Акција је потпуно добровољна и отворена, а трговци сами бирају 
који ће производи бити део социјалне корпе и за колико ће снизити 
цене. Представници потрошача наглашавају да је ова добра намера 
праћена различитим пропустима у реализацији
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СТВАРАЊЕ ОДРЖИВИХ УСЛОВА
Национална служба за запошљавање је расписала више јавних 

позива, који су део процеса спровођења мера активне политике запо-
шљавања. Буџет за спровођење ових мера је исти као и прошле годи-
не и износи 3,4 милијарде динара.

„Основни циљ подршке за 2013. годину јесте да до посла, зах-
ваљујући пакету мера активне политике запошљавања коју спрово-
димо, дође преко 70 хиљада људи. Поред финансијских програма и 
мера, Служба ће уложити максималан напор да кроз различите не-
финансијске мере буде активан чинилац на тржишту рада и добар 
сервис послодавцима и незапосленима. Очекујемо да ће укупни ре-
зултати свих мера бити на нивоу прошлогодишњих, можда и бољи, 
што преведено на језик бројки значи да ће се са евиденције НСЗ у 
2013. години запослити преко 200 хиљада људи. Приоритет у 2013. 
години су млади и наставићемо да финансирамо њихов приправнич-
ки стаж, како би се потом лакше запослили. Предност за укључивање 
у неку од мера које спроводимо ће имати и социјално угрожено ста-
новништво, а посебна пажња ће бити посвећена особама старијим од 
50 година, пре свега онима који су без своје кривице остали без посла 
у периоду транзиције”, каже Драган Ђукић, директор Сектора за по-
средовање у запошљавању и планирање каријере НСЗ. 

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике сва-
кодневно чини напоре у циљу унапређења положаја особа са инва-
лидитетом, укључујући и особе са аутизмом, каже се у саопштењу 
упућеном јавности поводом 2. априла, Међународног дана особа са 
аутизмом. У Европи живи више од пет милиона особа са аутизмом, 
или приближно 0,6 одсто укупне популације. У Србији има између 
две и три хиљаде особа са аутизмом, али прецизни подаци не постоје, 
јер нема јединствене базе података која би повезивала све референт-
не институције за дијагностику аутизма. Унапређење положаја особа 
са аутизмом је мултисекторско питање. Допринос система социјалне 
заштите огледа се превасходно у интензивирању активности на раз-
воју услуга у заједници, што је примарни одговор на потребе деце 
са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом (дневни боравци, 
помоћ у кући и слично). На тај начин стварају се одрживи услови за 
живот у заједници и превенира њихова институционализација. 

Како би се очувала куповна моћ становништва, пре свих со-
цијално угрожених категорија, креиран је модел социјалне корпе, 
који је заживео почетком овог месеца. Концепт се не односи само на 
социјално угрожене категорије, већ се заснива на основним живот-
ним потребама целокупног становништва, па корпа обухвата основне 
животне намирнице - од прехране до средстава за хигијену, по по-
вољним ценама, у просеку за 10 одсто нижим од уобичајених цена у 
малопродаји. Министарство трговине задовољно је почетком акције, 
али представници потрошача, с друге стране, наглашавају да је ова 
добра намера праћена различитим пропустима у реализацији.

    Редакција



Друштвено одговорно пословање

‘’Етика и интегритет, подршка комуникацији, брига о здрављу, одрживи развој, бољи односи са заједницом 
компанију чине привлачном за добре кадрове, а укључивање људи са посебним потребама у производни 
процес улива поверење’’, рекао је Вилијам Инфанте, стални координатор УН у Србији

Традиционалну Националну награду коју Привредна 
комора Србије сваке две године додељује привредним 
друштвима, која послујући на територији Републике Ср-
бије на најбољи начин остварују принципе друштвено 
одговорног пословања, за 2012. годину добили су „Хемо-

фарм” из Вршца у категорији великих компанија, а „СЦС Плус” из 
Књажевца у категорији малих и средњих привредних друштава. 
„Телекому Србија” припало је друго место. Ова успешна нацио-
нална компанија, у настојању да друштву понуди нове моделе са-
радње са корпорацијама, покренула је онлајн конкурс „Уради неш-
то”, за грађанске иницијативе које доприносе побољшању живота 
у локалној заједници. 

Трећа је компанија „Хенкел Србија” која већ једанаест година 
успешно послује у нашој земљи и за то време инвестирала је 130 
милиона евра у модернизацију производних процеса и увођење 
најновијих технологија на пољу одрживог пословања. Четврто ме-
сто припало је Ерсте банци Нови Сад. Кроз пројекат „Суперстеп”, 
намењен незапосленим и образованим младим људима који желе 
да започну сопствени посао, ова банка подстиче младе да начине 
своје прве кораке у одабраном послу. Пето место освојила је ком-
панија „Импол Севал” - Ваљаоница алуминијума Севојно, која се 
бави производњом ваљаних производа од алуминијумских легу-
ра још од 1975. године. Модернизацијом старе ливнице, уз подрш-
ку Европске банке за реконструкцију и развој од 2,27 милиона 
евра, из кредитне линије за побољшање енергетске ефикасности 
у Србији, ваљаоница је дала велики допринос смањењу емисије 
угљен-диоксида у атмосфери, а самим тим и смањењу ефекта 
стаклене баште.

Од свих кандидованих у категорији малих и средњих при-
вредних друштава најуспешнија је компанија „СЦС Плус”, чија је 
основна делатност производња делова за столице од буковог фур-
нира, монтажа готових столица на металним конструкцијама и 
производња намештаја за школе и вртиће. Награда је додељена 
и специјалној болници „Меркур” из Врњачке Бање, државној ус-
танови која већ више од шест деценија брине о људском здрављу. 
Током професионалног развоја достигнути су високи европски 
стандарди у стручности, технологији, терапијским и превентив-
ним програмима, а традиционално бањско лечење и балнео тера-
пија обогаћени су модерним велнес и спа садржајима. Компанија 
„Божић и синови” заузела је треће место. Они послују 26 година, а 
баве се услугама преузимања, транспорта и рециклаже електрон-
ског и електричног отпада и свих врста сијалица, израдом софтве-
ра, консултантским услугама у области управљања отпадом. Ова 
компанија је једини ауторизовани „Мајкрософтов” рефабрикант у 
овом делу Европе. На четвртом месту је Институт за кардиовас-
куларне болести Војводине, основан 1977. године као образовна, 
здравствена и научна организација. По много чему је јединствен 
како у нашој земљи, тако и у свету, јер на једном месту обезбеђује 
све потребне дијагностичке процедуре, лечење ургентних карди-
олошких стања и других кардиолошких обољења. 

У категорији малих и средњих привредних друштава на пе-
том месту је компанија „Висан” из Београда, која већ 23 године 
представља део друштвеног система примарне здравствене заш-
тите. Своје успешно пословање „Висан” заснива на међународним 
ИСО стандардима и опредељењу да се права човека на живот и 
развој у здравој животној средини остварују високим квалитетом 
услуга и производа. 

	 	 	 	 СМЦ

компАније којимА се верује

Поводом доделе награда
Расим Љајић, потпредседник Владе и министар спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација: „Донели смо Стра-
тегију развоја друштвено одговорног пословања до 2015. годи-
не да бисмо подстакли компаније, а држава ће помоћи акције 
за промоцију и подстицај сваком облику друштвено одговор-
ног пословања”.

Новоизабрани председник ПКС, Жељко Сертић: „Када као 
национална кућа привреде разматрамо у ком правцу ће се 
развијати наша привреда, истичемо и друштвено одговорно 
пословање као један од приоритета, јер као што појединац раз-
вија и материјалну и духовну страну личности, тако и компа-
није које развијају капацитете за стварање материјалних вред-
ности својом одговорношћу стварају и боље услове за живот”.  

Професор доктор Ана Трбовић, декан факултета ФЕФА и 
председница жирија за доделу Националне награде за ДОП: 
„Одговорно се понашају они који ураде више него што закон 
прописује”.

Четири кључне  
     корпоративне вредности

Компанија „Хемофарм”, као највећи извозник лекова, це-
локупно пословање базира на четири кључне корпоративне 
вредности - брижност, квалитет, доступност и поверење. Са 
циљем унапређења квалитета живота заједнице и идентифи-
ковања проблема у друштву, основала је фондацију која је до 
сада донирала око 9 милиона евра за реализацију преко 1300 
активности у 30 градова широм Србије.
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Због својих комплексних потреба, особе са аутизмом, чак и 
међу особама са инвалидитетом, припадају посебно осетљивим 
групама грађана. Ниједна особа са аутизмом не би требало да 
буде ускраћена у слободном развоју сопствених потенцијала и 
остварењу независног живота, у мери у којој је то могуће. Развој 
потенцијала више зависи од приступачности примерених, раних, 
обимних и доживотних мера подршке, него од степена њихових 
ограничења. Министарство рада, запошљавања и социјалне поли-
тике свакодневно чини напоре у циљу унапређења положаја осо-
ба са инвалидитетом, укључујући и особе са аутизмом, каже се у 
саопштењу упућеном јавности поводом 2. априла, Међународног 
дана особа са аутизмом. 

У Европи живи више од пет милиона особа са аутизмом, или 
приближно 0,6 одсто укупне популације. У Србији има између две 
и три хиљаде особа са аутизмом, али прецизни подаци не постоје, 
јер нема јединствене базе података која би повезивала све рефе-
рентне институције за дијагностику аутизма. Унапређење поло-
жаја особа са аутизмом је мултисекторско питање. Допринос сис-
тема социјалне заштите огледа се превасходно у интензивирању 
активности на развоју услуга у заједници, што је примарни одго-
вор на потребе деце са сметњама у развоју и особа са инвалидите-
том (дневни боравци, помоћ у кући и слично). На тај начин стварају 
се одрживи усло ви за живот у заједници и превенира њихова ин-
ституционализација. 

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 
неколико пута годишње расписује конкурсе за најсиромашније 
општине, у циљу подстицаја развоја услуга у заједници, и то наро-
чито за најрањивије групе, којима свакако припадају и особе са ау-
тизмом свих узраста. Такође, новоуспостављено право на посебну 
новчану накнаду, у виду доживотног месечног новчаног примања 
за родитеље који се старају о деци са сметњама у развоју, тренутно 
користи више од 360 особа. Држава на тај начин подржава останак 

детета са сметњама у развоју у породици, уз истовремено промо-
висање одговорног родитељства. Ресорно министарство редовно 
инвестира и у повећање квалитета услуга у установи за смештај 
деце и младих са аутизмом у Београду, тако да је у последњих не-
колико година за инвестициона улагања и опрему издвојено при-
ближно 18 милиона динара. Такође, у току је и завршетак радова у 
установи за децу и младе у Шапцу, чији је капацитет 40 корисни-
ка, чиме ће држава двоструко повећати досадашње капацитете за 
трајнији смештај особа са аутизмом. У изградњу овог објекта до 
сада је уложено приближно 140 милиона динара. 

Унапређење положаја и инклузија у заједницу деце и одрас-
лих са аутизмом и уопште деце са сметњама у развоју и особа 
са инвалидитетом, морају се решавати системским мерама, због 
чега је један од циљева ресорног министарства јачање међуресор-
не сарадње, и то посебно система здравства и образовања ради 
осигурања адекватне социјалне и здравствене заштите и оствари-
вања права на образовање, наводи се у саопштењу.

	 	 	 СМЦ

Обележен Међународни дан особа са аутизмом

Ниједна особа са аутизмом не би требало да буде ускраћена у слободном развоју сопствених потенцијала и 
остварењу независног живота, у мери у којој је то могуће. Развој потенцијала више зависи од приступачности 

примерених, раних, обимних и доживотних мера подршке, него од степена њихових ограничења

инКлУЗија У ЗајЕдниЦУ

Споразум о разумевању
Министарство правде и државне управе Владе Републике Србије, Заштитник грађана и 

Представништво Високог комесаријата УН за избеглице у Србији закључили су Споразум о раз-
умевању, чији је циљ сарадња на решавању питања уписа чињенице рођења у матичну књигу 
рођених припадника ромске националне мањине који нису уписани у ову службену евиденцију.

У оквиру реализације поменутог споразума, ресорно министарство и Правосудна акаде-
мија, у сарадњи са Заштитником грађана, Представништвом Високог комесаријата УН за из-
беглице у Србији и Удружењем „Праксис” из Београда, организовали су обуке судија у вези са 
применом одредби Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку, којима је уређен пос-

тупак утврђивања времена и места рођења. Последња обука посвећена овој теми одржана је 29. марта у Нишу, за судије које обављају 
судијску функцију у основним и вишим судовима са подручја Апелационог суда у Нишу.

Уводне напомене о значају унапређења остваривања права на упис у матичну књигу рођених и успостављању системског решења 
овог проблема дала је Јасмина Бенмансур, помоћник министра правде и државне управе, док је о примени одредби поменутог закона 
говорио представник Правног факултета Универзитета у Београду, Никола Бодирога.

Поред ове, одржане су и обуке судија који врше судијску функцију у основним и вишим судовима са подручја апелационих судова 
у Београду, Крагујевцу и Новом Саду, додаје се у саопштењу Министарства правде и државне управе.
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Државна помоћ у ЕУ и Србији

Док се у Европској унији помоћ пласира у делатности које помажу развој, истраживачки рад, запосленост 
или заштиту животне средине, главнина државне помоћи у Србији одлази на санирање губитака разних 
институција и компанија

Поводом представљања новог предлога за јавну прак-
тичну политику Истраживачког форума, под називом 
„Државна помоћ у ЕУ и Србији”, аутора Мирослава Про-
копијевића, у организацији Европског покрета у Ср-
бији одржана је јавна расправа у којој су учествовали 

стручњаци разних профила, представници државних институција 
и организација цивилног друштва. У дискусији су првенствено раз-
мотрене могућности за трансформацију државне помоћи у Србији, 
чему је претходила оцена да је промена система неопходна како 
због приближавања Србије ЕУ, тако и потребе да се иновирају и 
унапреде нека од постојећих решења, првенствено имајући у виду 
да се државна помоћ у пракси своди најчешће на финансирање не-
ефикасних институција или привилегија о трошку ефикасних фир-
ми и других пореских платиша. 

„Европска унија неће учинити ништа због помоћи државе Ср-
бије јавним предузећима, зато што правило о забрани државне по-
моћи важи за земље чланице ЕУ и земље које су почеле преговоре о 
чланству. Пошто ми нисмо ни једно ни друго, ЕУ ће вероватно само 
изразити негодовање“, рекао је Милан Прокопијевић, саветник Ин-
ститута за европске студије, истакавши и потребу да се државна 
помоћ у Србији промени, како би на њу могао да рачуна већи број 
институција из различитих сектора.

Осим радикалног смањења обима, потребно је државну по-
моћ променити и у погледу структуре, драстичним смањењем 
вертикалне помоћи коју добијају тачно одређене фирме, у корист 
хоризонталне. Такође, државна помоћ се са умирућих привредних 
активности мора пребацити на оне које су креативне и подстицај-
не за развој, што би допринело развоју појединих грана или земље 

у целини. Због тога се препоручује, између осталог, структурална 
реформа у погледу приватизације јавних и комуналних предузећа, 
фирми са губицима или у стечају и политике либерализације цена, 
али је наглашена и потреба истовременог праћења овог процеса ре-
формом социјалне помоћи. 

Политика државне помоћи у ЕУ иде за тим да се што више огра-
ничи секторска, тј. вертикална помоћ појединим гранама и компа-
нијама, а да се више форсира регионална и хоризонтална помоћ. 
Пре увођења јединственог тржишта, 1992. године, државна помоћ 
широко је коришћена у земљама европске заједнице (од 1992. го-
дине име је промењено у ЕУ). Заједничко тржиште Уније лоше би 
функционисало да су те навике и помоћ настављене у обиму у којем 
су биле, јер би на тај начин неке фирме биле повлашћене у односу 
на друге, што би реметило уобичајену конкуренцију. С друге стране, 
давање помоћи реметило би и односе међу владама земаља чла-
ница, зато што би се оне у том случају међусобно оптуживале за 
протекционизам и преотимање улагања и радних места. 

У ЕУ се помоћ све више пласира у делатности које помажу раз-
вој, истраживачки рад, запосленост или заштиту животне средине, 
док се главнина државне помоћи у Србији односи на делатности 
којима се санирају губици разних институција и компанија.

А.Б.

неопХоднА трАнсФормАцијА

Европски покрет у Србији
Истраживачки форум представља програмско тело Ев-

ропског покрета у Србији, у оквиру кога се спроводе свеобух-
ватна и дубинска истраживања и анализе актуелне ситуације 
у процесу реформи, односно пишу и представљају алтерна-
тивни предлози за јавну практичну политику за ефикаснију 
и ефективнију реформу у областима релевантним за процес 
европске интеграције Србије.

Модернизација
Европска комисија је у мају 2012. године покренула про-

грам реформе државне помоћи, чији су циљеви да се осигу-
ра да државна помоћ у пуној мери подстиче економски раст, 
да приоритетни примаоци буду они који значајно делују на 
унутрашње тржиште и да се уобличи и побољша процес одлу-
чивања о државној помоћи.

Иницијатива за модернизацију државне помоћи покрену-
та је у време када је за Европу приоритет да покрене посуста-
лу економију и истовремено среди јавне буџете и доведе их у 
стање одрживости. Реформом државне помоћи треба да се ох-
рабри „добра помоћ“, попут подршке развоју и истраживањи-
ма, екологији и дигиталној агенди. У исто време, реформом 
треба обесхрабрити расипничке и контрапродуктивне субвен-
ције које испражњени буџети више не могу да изнесу. Такође, 
модернизација треба да допринесе да државна помоћ постане 
једноставнији, снажнији и мудрији инструмент.

У складу са прописима
Србија од прошле године има обавезу да поштује европске 

прописе о државној помоћи за предузећа од јавног интереса, 
у складу са Прелазним трговинским споразумом. Тим пре-
дузећима може се доделити накнада за пружање услуга од 
општег економског интереса, ако предузеће има законску оба-
везу да пружа услуге од општег интереса и ако су параметри 
за израчунавање накнаде унапред утврђени. Такође, додељена 
сума не сме да пређе износ трошкова предузећа за пружање 
те услуге, умањен за приходе предузећа и увећан за разумну 
добит. Уредба коју је влада усвојила 29. децембра 2011. предви-
дела је да разумна добит не би требало да прелази просечну 
стопу добити у сектору у коме то предузеће послује.
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Активне мере запошљавања у 2013. години

Мере активне политике запошљавања у овој години нису се значајније мењале у односу на прошлогодишње, 
али су Националним акционим планом јасно дефинисани приоритети и смернице појачаног деловања. 
Укључујући све мере финансијске и нефинансијске подршке, планирано је да се са евиденције Националне 
службе за запошљавање у 2013. години запосли око 200.000 људи

На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености и Закона о професионалној рехабили-
тацији и запошљавању особа са инвалидитетом, На-
ционална служба за запошљавање је протекле недеље 
расписала неколико јавних позива, који су део процеса 

спровођења мера активне политике запошљавања. Буџет за спро-
вођење ових мера је исти као и прошле године и износи 3,4 ми-
лијарде динара.

„Основни циљ подршке за 2013. годину јесте да до посла, 
захваљујући пакету мера активне политике запошљавања коју 
спроводимо, дође преко 70 хиљада људи. Поред финансијских 
програма и мера, Служба ће уложити максималан напор да кроз 
различите нефинансијске мере буде активан чинилац на тржишту 
рада и добар сервис послодавцима и незапосленима. Очекујемо да 
ће укупни резултати свих мера бити на нивоу прошлогодишњих, 
можда и бољи, што преведено на језик бројки значи да ће се са 
евиденције НСЗ у 2013. години запослити преко 200 хиљада људи”, 
каже Драган Ђукић, директор Сектора за посредовање у запошља-
вању и планирање каријере НСЗ, и напомиње да се мере активне 
политике запошљавања у овој години нису значајније мењале у 
односу на прошлогодишње, осим у делу који се тиче износа сред-
става или квота, а да је Национални акциони план јасно дефини-
сао приоритете и смернице појачаног деловања.  

„Приоритет у 2013. години су млади и наставићемо да фи-
нансирамо њихов приправнички стаж, како би се потом лакше за-
послили. Предност за укључивање у неку од мера које спроводимо 
ће имати и социјално угрожено становништво, а посебна пажња 
ће бити посвећена особама старијим од 50 година, пре свега онима 
који су без своје кривице остали без посла у периоду транзиције. 
На овај начин доприносимо њиховом равноправнијем положају на 
тржишту рада, а правни оквир и амбијент за веће запошљавање 
даће и очекивани Закон о социјалном предузетништву”, напо-
миње Ђукић. 

По његовим речима, можемо говорити о три врсте подршке 
незапосленима. Једна се односи на подизање компетенција, знања 

и вештина незапослених, кроз програме стручне праксе, стицања 
практичних знања, обука за познатог послодавца и тржиште рада 
и функционалног основног образовања одраслих. У њих ће ове го-
дине бити укључено 9850 лица са евиденције НСЗ.

„Програм функционалног основног образовања одраслих је 
намењен људима који немају завршену основну школу и којима се 
пружа друга шанса да по убрзаном програму и методу заврше ос-
новни циклус образовања и да се током школовања уједно оспосо-
бе за рад на мање сложеним пословима. На тај начин они повећа-
вају своје социјалне и радне компетенције и шансе за запослење. 
Веома су атрактивне и обуке за познатог послодавца за које је ове 
године квота повећана, док износ субвенције остаје на прошлого-
дишњем нивоу - до 150.000 динара по полазнику обуке, уз оба-
везу послодавца да након обуке задржи људе у радном односу 
на неодређено време, и то најмање 6 месеци. Многи незапослени 
немају потребна знања која се траже на локалном тржишту рада, 
па ће и ове године НСЗ широм Србије организовати обуке за пот-
ребе тржишта рада. Занимљив је и програм за стицање практич-
них знања, намењен људима који немају стручне квалификације. 
Идеја је да они током радног односа, у трајању од 6 месеци, стекну 
додатна знања и вештине, а да један број, по завршетку програма, 
остане да ради у компанијама у којима су обучени. Током трајања 
оспособљавања лица примају зараду у месечном износу од 23 
хиљаде динара”, каже Драган Ђукић. 

Највеће интересовање незапослени и послодавци показују за 
учешће у програму стручне праксе, намењеном младим људима 
који немају радног искутва у области за коју су се школовали.

„Приоритет за укључивање у ову меру ће свакако имати та-
козване регулисане професије, као што су, на пример, правници, 
лекари, јер је код њих као услов за рад у струци или за укључи-
вање на тржиште рада законом дефинисана обавеза полагања 
стручног или приправничког испита. Према интерним евалу-
ацијама, овај програм је дао доста добре резултате, с обзиром на 
уложена средства. Сваки трећи млади човек укључен у програм 
је након шест месеци од завршетка праксе успео да дође до посла, 

ПОДРШКА И ПОСЛОДАВЦИМА 
И НЕЗАПОСЛЕНИМА
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било у компанији у којој се програм одвијао или у неком другом 
предузећу”, каже Ђукић.

Други пакет мера је оријентисан, пре свега, на теже запошљи-
ва лица и укључује програме субвенционисаног запошљавања 
и привремене облике запошљавања, односно радно ангажовање 
кроз програм јавних радова. 

„Јавни радови су превасходно усмерени на теже запошљива 
лица. Такође, програм субвенција за ново запошљавање, поред 
подстицања послодаваца да отворе нова радна места, има и дру-
гу димензију - да послодавац који за запошљавање на југу Србије 
добије 400 хиљада динара, не користи та средства да би запослио 
лако запошљива лица, нпр. инжењера електротехнике, него особе 
које наилазе на бројне баријере у потрази за послом на отвореном 
тржишту рада, било због тога што немају квалификације, или су 
оне застареле, или су то лица која примају социјалну помоћ”, на-
глашава Драган Ђукић. 

Трећи стуб подршке је оријентисан на сервисирање потреба 
особа са инвалидитетом, а програмска оријентација је иста као 
прошле године. Расписан је посебан јавни позив за организацију 
јавних радова за особе са инвалидитетом, а планирано је да се у 
програм укључи око 1600 особа, што је за 300 више него прошле 
године. 

„План је амбициозан, а видећемо какво ће бити интересо-
вање потенцијалних извођача јавних радова. Такође, спроводимо 
и програм субвенције зараде особа са инвалидитетом без радног 
искуства, у који ћемо на основу прошлогодишње реализације 
укључити око 300 људи. Осмишљен је и програм подршке за запо-
шљавање особа са инвалидитетом. У питању је рефундација трош-
кова прилагођавања радног места, у висини до 300.000 динара по 
радном месту. Услов је да особа са инвалидитетом има други сте-
пен инвалидитета и да је неопходно прилагођавање радног места, 
у зависности од врсте инвалидитета. Држава преко НСЗ у целости 
надокнађује трошкове које послодавац не би имао да не запошља-
ва особу са инвалидитетом. Други програм је рефундација зараде 
персоналном асистенту који пружа подршку особи са инвалиди-
тетом на радном месту. Када је у питању самозапошљавање особа 
са инвалидитетом, износ субвенције је исти као и прошле године 
- 200 хиљада динара, што је за 40% више у односу на остале не-
запослене. И износи субвенција за отварање нових радних места 
исти су као и прошле године - 150, 250 и 400 хиљада динара, у за-
висности од развијености општине”, каже Ђукић и напомиње да се 
сви програми за особе са инвалидитетом финансирају из Фонда за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ, а за њихову 
реализацију ове године планирано је 700 милиона динара. 

„Поред мера финансијске подршке, у текућој години ћемо ор-
ганизовати 72 сајма запошљавања. Очекујемо да ће ефекти бити 
на нивоу прошлогодишњих и да ће се на овај начин запослити 
око 10.000 људи. Такође, планирамо да у програме обука за ак-
тивно тражење посла укључимо око 30.000 људи, што је на нивоу 
прошлогодишње реализације. Остају стандардне активности при 
посредовању у запошљавању. Циљ нам је да преко 50.000 слобод-
них послова уђе у НСЗ, послова за које ће послодавци тражити 
директно посредовање Службе, односно селекцију кадрова. По-
себна новина у 2013. години је интернет посредовање, као један 
од канала за посредовање у запошљавању. Очекујемо да ћемо до 

краја године повећати наше учешће на тржишту рада управо зах-
ваљујући интернет посредовању”, закључује Ђукић и додаје да ће 
се наставити и са посредовањем за запошљавање у иностранству. 

„Недавно је завршен и први циклус за запошљавање меди-
цинског особља у Немачкој. Од 150 кандидата који су позвани на 
интервју са представницима немачке службе за запошљавање, 
прошло је око 75 особа. Највећи проблем при селекцији било је не-
познавање немачког језика. Одређени број кандидата није прошао 
интервју, јер нису имали релевантно радно искуство и поседовали 
потребна знања и вештине, или су она била застарела. То говори у 
прилог атрактивности програма стручне праксе и обука за поди-
зање нивоа знања и практичних вештина”, закључује Ђукић.

СМЦ,	АБ

Велико интересовање за       
     самозапошљавање

„Као и у неколико претходних, и ове године је велико ин-
тересовање незапослених за средства која се додељују за само-
запошљавање. Нажалост, средства су ограничена и због тога 
нисмо у могућности да свима изађемо у сусрет”, каже Наталија 
Радоја, директорка Сектора за предузетништво и програме за-
пошљавања НСЗ. Према њеним речима, за субвенције за само-
запошљавање у прошлој години је било поднето 5.645 захтева, 
а одобрено је 1.946 субвенција, док је за субвенције за отварање 
нових радних места било поднето 3.034 захтева, а одобрено 
768. Кроз ову меру је запослено 1.077 лица.

На питање колико незапослена лица користе бесплатне 
услуге Националне службе за запошљавање, Наталија Радоја 
каже да и за њих постоји велико интересовање.

„У извештајном периоду информативно-саветодавне ус-
луге у пословним центрима користило је 18.340 лица, од чега 
8.098 жена (44%). Едукативне услуге реализоване су организо-
вањем обуке из области предузетништва за 10.970 полазника, 
међу којима је било 4.661 или 42% жена, које су у приближном 
проценту укључене и у програм самозапошљавања”, наглаша-
ва директорка Сектора за предузетништво и додаје да је у од-
носу на прошлу годину значајно повећана квота за број полаз-
ника обуке за познатог послодавца. Ове године је планирано 
да овом мером буде обухваћено око 3.000 незапослених лица.  

Национална служба је управо објавила још два јавна по-
зива, у циљу подстицања запошљавања незапослених лица 
ромске националности - за доделу субвенција послодавцима 
у приватном сектору за отварање нових радних места, ради 
запошљавања незапослених лица ромске националности и за 
доделу субвенција за самозапошљавање незапослених лица 
ромске националности која су пријављена на евиденцију На-
ционалне службе за запошљавање и имају завршену обуку за 
започињање сопственог посла. О овом, програмима обука и 
програму менторинга, који од 2010. године, у оквиру функције 
развоја предузетништва и програма запошљавања, саветници 
у пословним центрима филијала НСЗ самостално реализују 
путем пружања стручне подршке предузетницима који су 
користили субвенције НСЗ за самозапошљавање, опширније 
ћемо писати у наредним бројевима публикације „Послови”.
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Савети за послодавце

Уколико као послодавац желите бити посебни у односу на конкуренцију, али и у очима својих запослених и 
потрошача, морате учинити нешто што ће вас издвојити из масе

Људи су пресудан фактор у сваком послу, јер ства-
рају производ, обогаћују услугу, комуницирају с 
потрошачима и омогућавају егзистенцију компа-
није. За пословну популацију то значи да при уп-
рављању фирмама, пројектима и продајом, као и 

доношењу одлука, никако не смеју заобићи и одређене емоције са 
којима се људи, запослени и послодавци, свакодневно суочавају. 
Уколико као послодавац желите бити посебни у односу на кон-
куренцију, али и у очима својих запослених и потрошача, морате 
учинити нешто што ће вас издвојити из масе.

Будите брзи
Спорост и неефикасност су најнепожељније особине у послу, 

јер осим што успоравају раст и развој, стварају и негативну пер-
цепцију о предузећу. Када се јави идеја, крените у реализацију без 
чекања, такође, ако вам се неко јави с проблемом, одмах прионите 
на његово решавање.

Откријте шта занима ваше саговорнике
Иако се чини да је комуникација у канцеларији добра, узми-

те у обзир могућност да људи понекад не добију све информације 
које их занимају, а несигурни су или превише срамежљиви да би 
поставили питање. При разговору са запосленима увек детаљно 
објасните шта имате на уму и наговестите им вишак информација, 
као и оне које мислите да није потребно спомињати, јер ће можда 
баш оне бити заслужне за укупно схватање онога што желите пре-
нети. Такође, питајте своје запослене за мишљење, предлоге или 
жеље, те их пажљиво саслушајте, а оне које вам се учине вредни-
ма, уважите. Свакога дана обратите пажњу које и какве информа-
ције су потребне људима који вас окружују.

Приметите ситнице
У сваки посао, сваког дана, улаже се много труда и енергије. 

Похвалите своје запослене и захвалите им за уложени труд чешће 
него што то чините у овом тренутку. На тај начин им шаљете по-
руку да су драгоцен и вредан део вашег тима. Запослени ће бити 
задовољнији и неће им пасти тешко да уложе и додатни труд у 
извршавање задатака, из врло једноставног разлога - њихово за-
лагање неће остати непримећено.

Пружите прилику сарадницима
Људи на челу тима, доносиоци одлука, понекад занемаре ве-

лики потенцијал и креативност које поседују чланови тима. Ос-
лободите своје сараднике да самостално траже решења. Упознати 
сте с могућностима и способностима које људи с којима радите по-
седују. Препуштањем одређених одлука тиму градите поверење, 
и што је још важније, ослобађате невероватан потенцијал за који 
вероватно нисте ни знали да постоји.

Доживите своју пословну околину
Циљ сваког пословног подухвата и компаније је раст и на-

предак. Сваким успехом или неуспехом поново одређујемо нове 
циљеве које у будућности желимо да достигнемо, а при томе често 
заборављамо да обратимо пажњу на оно што имамо, као и на оно 
што смо до сада постигли. Наравно, не треба устукнути, али дајте 
себи мало времена да освестите своја достигнућа, јер она су та која 
вас дефинишу, резултат напорног рада и уложеног времена, па су 
заслужила да приметите њихову посебност и да их цените.

Покажите да волите то што радите
Ако људи са којима радите виде и осете ваш ентузијазам, врло 

је вероватно да ће и сами бити додатно мотивисани да посао раде 
још боље. Уношењем љубави у свакодневне пословне активности 

показаћете осталима да то што радите има велику вредност и да 
је у односу на остале обавезе - посебно.

Будите своји
Иако се најчешће водите рационалним рачуницама, по-

кушајте да у посао унесете самог себе. Занемарите бригу о 
мишљењима осталих, јер ако будете покушавали да задовољите 
све, на крају нико неће бити задовољан. Узмите слободу, ослободи-
те своје идеје и учините оно за шта сте сигурни да ће помоћи вама 
и вашем тиму.

	 	 	 	 Извор:	www.bizlife.rs

КАКО СЕ ГРАДИ ПОВЕРЕЊЕ

Последице непрофесионалног   
     одбијања кандидата

Ново истраживање показало је да одбијање кандидата на 
ружан начин оставља последице и на пословање компаније. 
Истраживање које је CareerBuilder спровео међу 4.000 запосле-
них широм Сједињених Америчких Држава, показало је да 
кандидати с лошим искуством пријаве на оглас за посао најве-
роватније више неће тражити посао у тој компанији. Осим тога, 
већа је шанса да ће одговорити и своје пријатеље или чланове 
породице од пријаве за посао у тој компанији, па чак и од купо-
вине производа те компаније. То је алармантан податак, ако се 
зна да је барем један од четири кандидата имао лоше искуство 
селекцијског поступка.

Већина кандидата од послодаваца очекује повратну ин-
формацију. Истраживање је показало да изостанком одговора 
по завршетку конкурса послодавац ризикује губитак не само 
потенцијалног запосленог, већ и клијента. Готово једна трећина 
испитаника биће мање заинтересована за производ или услу-
гу компаније, уколико није добила повратну информацију на 
своју пријаву на оглас за посао.

У негативно искуство кандидати убрајају и послодавце 
који их нису информисали о томе ко је добио посао, послове 
који не одговарају ономе што је наведено у огласу за посао и ис-
питиваче који не делују компетентно. Мишљење о компанији и 
послодавцу кандидати формирају већ током селекцијског пос-
тупка. Врло је важно да свој бренд имате на уму и у тренутку 
када спроводите селекцијски поступак или на било који други 
начин успостављате комуникацију с потенцијалним канди-
датима за посао, јер чак 40% кандидата којима је селекцијски 
поступак био позитивно искуство, препоручиће другима вашу 
компанију или производ.
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На основу члана 43. став 1. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана 
41. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ 

СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ 

МЕСТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА РОМСКЕ 

НАЦИОНАЛНОСТИ У 2013. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима 
у приватном сектору, ради запошљавања незапослених лица ромске 
националности, која се воде на евиденцији Националне службе за 
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).
Субвенција се одобрава у једнократном износу, послодавцима који 
запошљавају до 19 незапослених лица ромске националности.
Висина субвенције зависи од развијености општине у којој је седиште 
послодавца или у којој послодавац има регистровану организациону 
јединицу, као и од броја лица која се запошљавају, и то: 

- 100.000,00 динара по лицу у првој и другој групи општина;
- 200.000,00 динара по лицу у трећој групи општина;
- 300.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина, 

девастираним општинама и подручјима од посебног интереса, 
када се запошљава до 10 лица;

- 400.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина и 
девастираним општинама, када се запошљава 11 и више лица.

Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се 
запошљавају лица, мора бити регистрован најмање три месеца пре датума 
подношења захтева.
Табела са приказом развијености општина у складу je са посебним 
прописом Владе у тренутку објаве Јавног позива.
Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних 
места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на 
неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 
месеца од дана заснивања радног односа и да измирује обавезе по основу 
доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом.
Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:

- државни органи, организације и други директни и индиректни 
корисници буџетских средстава и удружења грађана;

- подносиоци захтева који обављају делатност у области 
експлоатације угља и у другим областима у складу са списком 
делатности објављеним на сајту Националне службе;

- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном 
позиву за иста лица у току претходне 3 године, рачунајући од дана 
одобравања средстава;

- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након 
правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и 
обустављању стечајног поступка или након куповине привредног 
субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни 
поступак.

Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних места 
не може поново поднети захтев по овом Јавном позиву. 
Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места 
представља основ за доделу de minimis државне помоћи. 

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за отварање нових радних места послодавац 
може остварити под условом:

- да запошљава лица ромске националности са евиденције 
Националне службе на новоотвореним радним местима;

- да поднесе захтев са бизнис планом;
- да одржи број запослених у последња три месеца која претходе 

месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива 
запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и сл);

- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно 
социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;

- да успешно послује;
- да је измирио раније уговорне обавезе и измирио потраживања 

према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација 
у току;

- не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре 
подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу 
код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или 
повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева;

- да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских 
прописа којима се регулише контрола и додела државне помоћи.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- писане изјаве незапослених лица да су припадници ромске 

националности;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико 

подносилац захтева није регистрован у АПР;
- списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и ЈМБГ 

лица која се запошљавају);
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за 

обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последња 
три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, оверена 
од стране Пореске управе;

- завршни рачун оверен од стране Народне банке за годину која 
претходи години у којој се подноси захтев или скраћени биланс 
успеха, односно преглед прихода и расхода и финансијског 
резултата за претходну годину за подносиоце захтева који воде 
просто књиговодство (завршни рачун не достављају подносиоци 
захтева који су регистровали делатност у текућој години);

- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева 
за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет 
захтев;

- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis 
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем 
фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није 
користио државну помоћ;

- доказ о власништву/закупу пословног простора;
- доказ о власништву/закупу опреме;
- доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству, 

уколико подносилац захтева располаже истим.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца. 

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према седишту послодавца 
или организационе јединице у којој се реализује програм, непосредно 
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој 
организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту - www.
nsz.gov.rs. 

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места за 
запошљавање незапослених лица ромске националности доноси се на 
основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом. 

Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу 
испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви 
који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље 
разматрати.
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Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи 
критеријуми: врста делатности, развијеност општине на чијој територији 
се обавља делатност, број новозапослених у односу на број запослених 
(однос запослених и незапослених за које се тражи субвенција највише до 
1:5), претходно коришћена средства Националне службе, структура лица 
која се запошљавају, дужина обављања делатности послодавца, повећање 
броја запослених код послодавца у претходна 3 месеца пословања, 
потребни ресурси (пословни простор, опрема и обртна средства), тржиште 
продаје, купци и конкуренти и финансијски показатељи и процена 
важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште рада за 
подручје филијале. 

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места
Одлуку о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних 
места за запошљавање до 19 незапослених лица ромске националности 
доноси директор надлежне филијале Националне службе, на основу 
овлашћења директора Националне службе.
Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места 
за запошљавање незапослених лица ромске националности објављује се 
на огласној табли надлежне филијале. 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 
30 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције закључују 
уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се 
врши исплата субвенције. 

Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за 

лица која се запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно 
социјално осигурање); датум заснивања радног односа не сме да 
буде пре датума подношења захтева;

- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа и
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање 

и обраду података о личности.
- 

Средства обезбеђења су следећа:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

- за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара - две 
истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним 
жирантом, са меничним овлашћењима,

- за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00 
динара - две истоветне бланко личне менице корисника 
средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима;
Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди 
менице као средство обезбеђења за износе до 600.000,00 динара, 
може приложити једно од доленаведених додатних средстава 
обезбеђења, с тим да гаранција банке у овом случају мора бити у 
двоструко већој вредности од износа субвенције.

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 
1.000.000,00 динара - две истоветне бланко личне менице 
корисника средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и 
додатно средство обезбеђења по избору: 
	 хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће 

вредности од износа субвенције или 
	 заложно право на покретним стварима троструко веће 

вредности од износа субвенције или 
	 гаранцију банке у вредности износа субвенције у 

трајању од 30 месеци или 
	 уговорно јемство;

- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и 
више - две истоветне бланко личне менице корисника средстава 
са два жиранта са меничним овлашћењима и гаранција банке у 
вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две 

истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима или 
једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења;

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 
1.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са 
меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по 
избору: 
	 хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће 

вредности од износа субвенције или 
	 заложно право на покретним стварима троструко веће 

вредности од износа субвенције или 
	 гаранцију банке у вредности износа субвенције у 

трајању од 30 месеци;
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више 

- две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима 
и гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 
месеци.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, 
независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља 
делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана 
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања 
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе. 
Предмет заложног права на покретној имовини не могу бити возила.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је дужан да: 
- лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном 

односу на неодређено време, са пуним радним временом, 
у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног 
односа; 

- у случају престанка радног односа са лицем за које је 
остварено право, послодавац је у обавези да у року од 30 
дана од дана престанка радног односа заснује радни однос 
на неодређено време са другим незапосленим и да то 
лице задржи у радном осносу најмање до истека уговором 
предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена 
замена;

- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално 
осигурање, у складу са законом;

- делатност у периоду реализације уговорне обавезе обавља на 
територији општине на којој је остварио право на субвенцију;

- омогући Националној служби праћење реализације уговорне 
обавезе;

- достави Националној служби доказe о реализацији уговорне 
обавезе; 

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

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

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици 
Национaлне службе, преко Позивног центра Национaлне службе, телефон: 
0800-300-301 или на сајту - www.nsz.gov.rs.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом 
захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја лица из захтева 
са бизнис планом. 
Рок за подношење захтева са бизнис планом је 31.05.2013. године.

Обука за активнО 
тражење пОсла



Бесплатна публикација о запошљавању 11  10.04.2013.  |  Број 512  |   

Табела са приказом развијености општина у Републици Србији1

ФИЛИЈАЛЕ

ОСТАЛЕ
ОПШТИНЕ

(I, II)
100.000,00

НЕРАЗВИЈЕНЕ
ОПШТИНЕ

(III)
200.000,00

ДЕВАСТИРАНА ПОДРУЧЈА, 
НАЈНЕРАЗВИЈЕНИЈЕ

ОПШТИНЕ
(IV)

300.000,00 / 400.000,00
Београд Барајево

Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Лазаревац
Младеновац
Нови Београд
Обреновац
Палилула
Раковица
Савски венац
Сопот
Стари град
Чукарица
Сурчин

Бор Бор Мајданпек
Кладово
Неготин

Ваљево Ваљево Уб Мионица
Лајковац Осечина Љиг

Врање Врање Босилеград
Бујановац
Владичин Хан
Прешево
Сурдулица
Трговиште 

Вршац Вршац Бела Црква Пландиште
Зајечар Зајечар Бољевац Књажевац

Сокобања
Зрењанин Зрењанин Нова Црња Житиште 

Нови Бечеј Сечањ
Јагодина Јагодина Деспотовац Рековац

Ћуприја
Параћин
Свилајнац

Кикинда
Ада Чока
Кањижа 
Кикинда 
Нови Кнежевац
Сента

Крагујевац Крагујевац Кнић
Аранђеловац 
Лапово Баточина Рача 
Топола

Краљево Врњачка Бања Краљево Рашка
Крушевац Александровац Трстеник Брус

Крушевац Ћићевац Варварин

Лесковац Лесковац Бојник
Власотинце
Лебане
Медвеђа
Црна Трава

1  Статус недовољно развијеног региона има Регион Косова и Метохије (IV)
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ФИЛИЈАЛЕ

ОСТАЛЕ
ОПШТИНЕ

(I, II)
100.000,00

НЕРАЗВИЈЕНЕ
ОПШТИНЕ

(III)
200.000,00

ДЕВАСТИРАНА ПОДРУЧЈА, 
НАЈНЕРАЗВИЈЕНИЈЕ

ОПШТИНЕ
(IV)

300.000,00 / 400.000,00
Лозница Лозница Крупањ 

Љубовија
Мали Зворник

Ниш Ниш Алексинац Гаџин Хан 
Дољевац
Мерошина

 Ражањ
Сврљиг

Нови Пазар Нови Пазар Тутин
Нови Сад Бач Бачки Петровац

Бачка Паланка Жабаљ
Беочин Србобран 
Бечеј Тител
Врбас 
Нови Сад 
Сремски Карловци 
Темерин 

Панчево Панчево Алибунар
Ковачица
Ковин
Опово

Пирот Пирот Димитровград Бабушница
Бела Паланка

Пожаревац Пожаревац Велико Градиште Голубац 
Жабари Жагубица 

Кучево
Мало Црниће
Петровац на Млави

Пријепоље Пријепоље

Прибој
Нова Варош
Сјеница

Прокупље Прокупље Блаце 
Житорађа
Куршумлија 

Смедерево Смедерево Велика Плана 
Смедеревска Паланка

Сомбор Апатин Оџаци
Кула 
Сомбор 

Сремска 
Митровица

Инђија Ириг
Пећинци 
Рума
Сремска Митровица
Стара Пазова Шид

Суботица Бачка Топола Мали Иђош
Суботица 

Ужице Ариље Бајина Башта
Косјерић
Пожега
Ужице 
Чајетина

Чачак Горњи Милановац Ивањица
Лучани 
Чачак 

Шабац Шабац Богатић
Владимирци
Коцељева
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На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана 53. 
Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике 
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА РОМСКЕ 

НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ДОДЕЛУ 
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

У 2013. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима ромске 
националности, која су пријављена на евиденцију Националне службе за 
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за 
започињање сопственог посла. 
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у 
једнократном износу од 160.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге 
или другог облика предузетништва или привредног друштва, уколико оснивач 
заснива у њему радни однос.
Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у 
обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених 
лица ромске националности, оснивањем привредног друштва, ради 
самозапошљавања. Уколико се више незапослених лица удружи, у складу 
са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и 
остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари незапослени:
- за обављање делатности у области експлоатације угља и другим областима 

у складу са списком делатности објављеним на сајту Националне службе;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу 

за самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву 

Националне службе у току претходне 3 године, рачунајући од дана 
одобравања средстава.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети 
захтев за одобравање субвенције.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за 
добијање de minimis државне помоћи.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени 
ако је:
- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе;
- припадник ромске националности;
- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму 

обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће 
организације.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- писана изјава подносиоца захтева да је ромске националности;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији 

Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним 

помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду; 
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева 

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

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

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

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на основу 
провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом. 
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу 
испуњености услова Јавног позива и приложене документације.
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље 
разматрати.

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

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапослених лица доноси 
директор надлежне филијале Националне службе, по овлашћењу директора 
Националне службе.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује се на огласној 
табли надлежне филијале. 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 45 
дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање 
незапослених лица ромске националности закључују уговор, којим се уређују 
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције. 
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности након 
подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.

Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико 

подносилац захтева ниje регистрован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од статуса 

жиранта и 
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и 

обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених средстава 
обезбеђења уговорних обавеза, и то: 
- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним 

жирантом и меничним овлашћењима или
- друго средство обезбеђења по избору (заложно право на покретној 

имовини, осим возила, хипотека првог реда на непокретности и 
гаранција банке), најмање у вредности износа субвенције.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, 
независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља 
своју делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће 
у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето 
право коришћења) у корист Националне службе. 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Подносилац захтева дужан је да:
- обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од дана 

отпочињања обављања делатности;
- измирује обавезе по основу јавних прихода, у складу са законом;
- Националној служби омогући праћење реализације уговорне обавезе;
- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне обавезе и 
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за 

реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, 
дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно 
проценту реализације уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату. 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици 
Национaлне службе, преко Позивног центра Национaлне службе, телефон: 
0800-300-301 (бесплатан позив) или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
Рок за подношење захтева са бизнис планом је 31.05.2013. године.
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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

360

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

ГрАдскА општинА 
вождовАц 
упрАвА општине 
одељење зА општу 
упрАву
11000 Београд, Устаничка 53

Административно-технички 
секретар
за рад у Служби за информисање, 
протокол и кабинет - Кабинет

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 6 месе-
ци радног стажа, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе, позна-
вање рада на рачунару. Кандидат тре-
ба да испуњава и опште услове утврђене 
чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима: да је држављанин РС; да 
је пунолетан; да има општу здравствену 
способност; да није осуђиван за кривич-
на 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 доста-
вљање пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази 
(оригинал или оверена фотокопија), као и 
неблаговремене пријаве, неће се разма-
трати. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова огласа слати на адресу: Управа 
Градске општине Вождовац, Одељење за 
општу управу.

јагодина

општинскА упрАвА 
општине ЋупријА
35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Чистачица
на одређено време од 60 дана, за 
рад у Одељењу за општу управу, 
скупштинске и заједничке послове

УСЛОВИ: да кандидат има прописану 
стручну спрему, да је држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњивио дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир. Пријаве слати на горе-
наведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања.

КраљЕво

општинскА упрАвА 
општине 
врњАЧкА бАњА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима 
комуналног инспектора
за рад у Одељењу за планирање 
и изградњу, инспекцијске полове, 
имовинско-правне и стамбене 
послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, при-
родни или технички смер, 3 године радног 
искуства, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе. Поред наве-
дених услова, потребно је да кандидати 
испуњавају опште услове предвиђене чл. 
6 Закона о радним односима у државним 
органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): 
да је кандидат држављанин РС, да је пуно-
летан, да има општу здравствену способ-
ност, прописану стручну спрему, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном орга-
ну, да испуњава друге услове предвиђе-
не законом, другим прописима или актом 
о систематизацији радних места у органу. 
Пријаве се подносе Општинској управи 
Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, 
у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

општинскА упрАвА 
општине 
врњАЧкА бАњА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима 
саобраћајног инспектора
за рад у Одељењу за планирање и 
изградњу, инспекцијске послове, 
имовинско-правне и стамбене 
послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дип-
ломирани инжењер саобраћаја, 3 године 
радног искуства, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе. Поред 
наведених услова, потребно је да канди-
дати испуњавају опште услове предвиђене 
чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): 
да је кандидат држављанин РС, да је пуно-
летан, да има општу здравствену способ-
ност, прописану стручну спрему, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном орга-
ну, да испуњава друге услове предвиђе-

не законом, другим прописима или актом 
о систематизацији радних места у органу. 
Пријаве се подносе Општинској управи 
Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, 
у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

општинскА упрАвА 
општине 
врњАЧкА бАњА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима 
возача - курира
на одређено време од 12 месеци, за 
рад у Одсеку за заједничке послове у 
Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач 
„Б“ категорије. Поред наведених усло-
ва, потребно је да кандидати испуњавају 
опште услове предвиђене чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је канди-
дат држављанин РС, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, про-
писану стручну спрему, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, да 
испуњава друге услове предвиђене зако-
ном, другим прописима или актом о систе-
матизацији радних места у органу. Пријаве 
се подносе Општинској управи Општине 
Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

КрУшЕваЦ

ГрАдскА упрАвА 
ГрАдА крушевцА
37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Извршилац за управно-
надзорне послове, Служба за 
стамбено-комуналне послове 
у Одељењу за стамбено-
комуналне и имовинско-
правне послове

УСЛОВИ: Поред општих услова пред-
виђених чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима, кандидати треба 
да испуњавају и следеће услове: високо 
образовање стечено на студијама другог 
степена, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, правни 
или економски факултет или факултет за 
пословне студије, најмање 1 година рад-
ног искуства. Уз пријаву на оглас, са био-
графијом, кандидати су дужни да доставе 
и потребна документа, у оригиналу или у 

Администрација и управа



   |  Број 512  |  10.04.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs16 

овереној фотокопији: диплому о стручној 
спреми, извод из матичне књиге рође-
них (издат на обрасцу сходно Закону о 
матичним књигама, објављеном у „Служ-
беном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 
уверење о здравственом стању, уверење 
основног и вишег суда да против лица 
није покренута истрага и да није подигну-
та оптужница, уверење полицијске управе 
да лице није осуђивано за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, фотокопију радне књи-
жице (као доказ о радном искуству). Прија-
ве слати на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Избор кандидата извршиће 
се у року од 15 дана по истеку рока за под-
ношење пријаве.

општинскА упрАвА 
општине трстеник
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/714-674

Инспектор наплате
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема, правни, 
економски факултет, 3 године радног иску-
ства и положен државни стручни испит.

Послови исплате борачко-
инвалидских примања
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема, економ-
ски факултет, 1 година радног искуства и 
положен државни стручни испит.

Послови канцеларије за 
локално-економски развој
на одређено време од 6 меесеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема, економ-
ског, правног смера, 1 година радног иску-
ства и положен државни стручни испит.

Секретарица
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, друштве-
ног или техничког смера, 1 година рад-
ног искуства и положен државни стручни 
испит.

Архивар
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, машин-
ски смер, гимназија, 2 године радног иску-
ства и положен државни испит.

Курир-достављач
на одређено време од 6 месеци

Хигијеничар
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: За сва радна места, поред посеб-
них услова, кандидат треба да испуњава и 
услове из чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима: да је држављанин 
Републике Србије; да има општу здрав-
ствену способност; да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу. Рок за 
пријављивање је 8 дана. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

општинскА упрАвА 
ЋиЋевАц
37210 Ћићевац, Карађорђева 106
тел. 037/811-260

Послови припреме буџета и 
праћења јавног дуга
на одређено време до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат 
треба да испуњава сходно чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је 
држављанин РС, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност и да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном 
органу. Посебни услови: виша стручна 
спрема друштвеног смера, 1 година рад-
ног искуства на одговарајућим пословима. 
Уз пријаву на оглас приложити: оверен 
препис или оригинал дипломе о стеченој 
школској спреми, као и доказе о испуња-
вању општих услова за рад у државним 
органима - уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
основног и вишег суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак за дела 
која се гоне по службеној дужности, доказ 
да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Изабрани кандидат 
је дужан да пре заснивања радног односа 
приложи доказ да има општу здравствену 
способност. Пријаве и потребна документа 
предвиђена законом доставити у року од 8 
дана од дана објављивања огласа. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир.

ГрАд крушевАц 
службА месниХ 
зАједницА
37000 Крушевац, Косанчићева 6
тел. 037/441-371
 
Помоћни радник
на одређено време до повратка 
привремено одсутног запосленог
 
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да има држављанство 
Републике Србије, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да 
има прописану стручну спрему (завршена 
основна школа), да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву 
са биографијом кандидат треба да прило-
жи и друга документа:  извод из матичне 
књиге рођених (издат на обрасцу сходно 
закону о матичним књигама објављеном 
у службеном гласнику РС. број 20/09 ), 
уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци), уверење полицијске управе 
да није осуђиван(не старије од 6 месеци), 
уверење основног и вишег суда да није у 
току кривични поступак и да није покре-
нута истрага против кандидата (не старије 
од 6 месеци) сведочанство о завршеној 
основнојшколи. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије. 
Лекарско уверење се прилаже по доноше-
њу одлуке о избору кандидата. Пријаве са 
потпуном документацијом слати на горена-
ведену адресу. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.
 

општинскА упрАвА 
ЋиЋевАц
37210 Ћићевац, Карађорђева 106
тел. 037/811-260

Послови борачко-инвалидске 
заштите и послови повереника 
за избеглице
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат 
треба да испуњава сходно чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је 
држављанин РС, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност и да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном орга-
ну. Посебни услови: висока стручна спре-
ма друштвеног смера, положен стручни 
испит и најмање 1 година радног искуства 
на одговарајућим пословима. Уз пријаву 
на оглас приложити: оверен препис или 
оригинал дипломе о стеченој школској 
спреми, као и доказе о испуњавању опш-
тих услова за рад у државним органима: 
уверење о држављанству РС, извод из 

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом стручном испиту, уверење основног 
и вишег суда да се против кандидата не 
води кривични поступак за дела која се 
гоне по службеној дужности, доказ да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. 
Изабрани кандидат је дужан да пре засни-
вања радног односа приложи доказ да има 
општу здравствену способност. Пријаве и 
потребна документа предвиђена законом 
доставити у року од 8 дана од дана обја-
вљивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир.

лЕсКоваЦ

општинА влАсотинце 
општинско веЋе
16210 Власотинце, Трг ослобођења 12
тел. 016/875-122

Конкурс објављен у публикацији 
„Послови” 03.04.2013. године, за рад-
но место: начелник Општинске упра-
ве Општине Власотинце, на период од 
пет година, исправља се у УСЛОВИ-
МА, тако што прва реченица исправно 
треба да гласи: На јавни конкурс за 
начелника Општинске управе може 
се пријавити лице које испуњава сле-
деће услове: завршен правни факул-
тет, положен испит за рад у органима 
државне управе; најмање 5 година 
радног искуства у струци. У осталом 
делу текст остаје исти.

центАр зА рАзвој 
јАблАниЧкоГ и 
пЧињскоГ 
окруГА доо лесковАц

Директор

УСЛОВИ: На конкурс за директора може 
се пријавити лице које има изражене 
лидерске и комуникационе вештине; VII 
степен стручне спреме, минимум 5 годи-
на радног искуства; познавање енглеског 
језика; искуство у управљању и вођењу 
пројеката; искуство у раду са донаторима; 
вештине опхођења и мотивације; одлич-
но познавање рада на рачунару. Прија-
ве кандидата морају садржати доказе о 
испуњавању услова који се захтевају, као 
и биографију кандидата. Рок за пријављи-
вање је 19. април 2013. године. Неблаго-
времене пријаве, послате након 19. апри-
ла, као и неуредне и непотпуне пријаве, 
неће се разматрати. Пријаве морају бити 
послате поштом препоручено, на адресу: 
Consul Team, Смиљанићева 24, 11000 Бео-
град. Контакт телефон за информације: 
011/3086-182.

ГрАд лесковАц 
ГрАдскА упрАвА зА 
опште послове
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Курир-достављач

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз 
пријаву поднети следећу документацију: 
оригинал или оверену фотокопију све-
дочанства о завршеном основном обра-
зовању; лекарско уверење да кандидат 
поседује општу здравствену способност 
(не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (не старији од 6 месе-
ци); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (не 
старије од 6 месеци). Пријава на оглас, са 
доказима о испуњавању услова, подноси 
се у року од 8 дана од дана објављивања, 
на адресу Градске управе за опште посло-
ве. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

лоЗниЦ а

општинА љубовијА 
туристиЧкА 
орГАнизАцијА  
љубовијА
15320 Љубовија, Војводе Мишића 45

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити иза-
брано лице које поред општих услова 
предвиђених законом испуњава и сле-
деће посебне услове: има високу струч-
ну спрему, туристичког, економског или 
правног смера; најмање 1 годину радног 
искуства; знање језика у службеној упо-
треби и познавање једног страног језика. 
Заинтересовани кандидати као доказе о 
испуњености посебних услова конкурса 
уз пријаву подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, школи, 
потврду о радном искуству. Као доказе о 
испуњености општих услова, у складу са 
законом, кандидати подносе: уверење о 
држављанству РС, уверење да нису осуђи-
вани за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које 
их чини неподобним за обављање посло-
ва. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Избор кан-
дидата извршиће се у року од 30 дана од 
дана завршетка конкурса. Пријаве са дока-
зима доставити на горенаведену адресу.

општинско веЋе 
општине крупАњ
15314 Крупањ, Маршала Тита 2
тел. 015/581-139

Начелник Општинске управе 
Општине Крупањ
на период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них у чл. 6 Закона о радним односима у 
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 
49/05, 79/05, 81/05 и 83/05), кандидат тре-
ба да испуњава и услове предвиђене чл. 
54 Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07): завршен правни 
факултет, са положеним стручним испитом 
за рад у органима државне управе и нај-
мање 5 година радног искуства у струци. 
Уз пријаву и биографију кандидат доста-
вља доказе о испуњавању услова, у ориги-
налу или оверене фотокопије докумената: 
диплому о завршеном правном факултету, 
уверење о положеном стручном испиту за 
рад у органима државне управе или уве-
рење о положеном правосудном испиту, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству РС, лекарско уверење као 
доказ опште здравствене способности, 
доказ да кандидат није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу и доказ о рад-
ном искуству у струци. Рок за достављање 
пријава је 15 дана од дана објављивања, 
са назнаком: „Оглас за постављење наче-
лника Општинске управе“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ниш

општинскА упрАвА 
општине мерошинА
18252 Мерошина, Цара Лазара 17

Шеф Службе за правне и 
заједничке послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дип-
ломирани правник; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног 
искуства.

Послови туризма, трговине и 
угоститељства (приправник)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
туристички техничар.

ОСТАЛО: Лица треба да испуњавају усло-
ве из чл. 6 Закона о радним односима у 
државним органима („Службени гласник 
РС“, бр. 48/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02): 
да су држављани Републике Србије; да су 
пунолетни; да имају општу здравствену 
способност; да имају прописану стручну 
спрему; да нису осуђивани за кривично 
дело на безусловну казну затвора од нај-

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

Администрација и управа
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мање 6 месеци или за кажњиво дело које 
их чини неподобним за обављање послова 
у државном органу; да испуњавају и друге 
услове утврђене законом, другим пропи-
сима или актом о систематизацији радних 
места у органу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

службА зА послове 
ГрАдонАЧелникА
18000 Ниш

Послови подстицаја локалног 
економског развоја и 
предузетништва
на одређено време од 9 месеци

УСЛОВИ: факултет друштвеног, природног 
или техничког смера; једна година радног 
искуства; знање енглеског језика; да је кан-
дидат држављанин Републике Србије; да је 
пунолетно лице; да има општу здравствену 
способност; да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Учесници огласа дуж-
ни су да уз пријаву приложе оригинал или 
оверене копије доказа о испуњености свих 
услова из огласа, као и оверену фотоко-
пију радне књижице и оригинал или ове-
рену копију доказа о радном искуству. Уве-
рење о држављанству и уверење надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности не 
смеју бити старији од 6 месеци. Уверење о 
општој здравственој способности (не ста-
рије од 6 месеци) кандидат ће доставити 
по коначности одлуке о избору. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве слати на адресу: 
Управа за грађанска стања и опште посло-
ве, Николе Пашића 24, Ниш.

нови с а д

општинско веЋе 
општинскА упрАвА бАЧ
21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2

Начелник Општинске управе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дип-
ломирани правник; положен испит за рад 
у органима државне управе; најмање пет 
година радног искуства у струци. Потребна 
документација: оверена фотокопија радне 
књижице, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, оверена фото-
копија дипломе, доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државној управи, уве-
рење о положеном испиту за рад у органи-
ма државне управе. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „За оглас“. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. О извршеном избору кандида-
ти ће бити писмено обавештени.

панчЕво

ГрАд пАнЧево 
ГрАдскА упрАвА
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Инспектор за заштиту животне 
средине
на одређено време од 8 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: факултет у 
области природно-математичких наука, 
технолошки факултет, шумарски факултет, 
пољопривредни или машински факултет - 
VII/1 степен, 3 године радног искуства и 
положен стручни испит за рад у држав-
ним органима, положен возачки испит „Б“ 
категорије, познавање рада на рачунару и 
познавање енглеског језика.

Радно место за 
административно-техничке 
послове
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: средња школ-
ска спрема - IV степен, 6 месеци радног 
искуства и положен стручни испит за рад 
у државним органима. Општи услови: да је 
кандидат држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да поседује општу здрав-
ствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у Градској управи.

ОСТАЛО: Пријаве на оглас, са доказима 
о испуњавању услова у погледу општих и 
посебних услова из огласа, осим доказа о 
општој здравственој способности и поло-
женом стручном испиту за рад у државним 
органима, подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова из 
огласа могу се предати лично у Градском 
услужном центру или поштом, на адресу: 
Градска управа града Панчева, Трг краља 
Петра I 2-4.

пирот

општинА пирот 
општинскА упрАвА
18300 Пирот, Српских владара 82

Послови за подстицај и 
промоцију привредног развоја 
у канцеларији за локални 
економски развој, Одељење за 
привреду и финансије
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године (VII/1 
степен), најмање три године радног стажа 
и знање енглеског језика на нивоу говор-
ног и писаног. Лице које се пријављује на 
оглас, поред доказа о испуњавању услова 
наведених у огласу, потребно је да подне-
се и доказе да испуњава услове прописане 
чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима. Уз пријаву са биографијом 
подносе се следећа документа, у оригиналу 
или у фотокопији овереној у суду или опш-
тини: диплома којом се потврђује стручна 
спрема, радна књижица, уверење о држа-
вљанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених (издат на новом обрасцу сходно 
Закону о матичним књигама објављеном у 
„Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уве-
рење о општој здравственој способности 
(не старије од шест месеци), уверење поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу (издато 
након објављивања огласа) и доказ о знању 
енглеског језика на нивоу говорног и писа-
ног. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које 
нису приложени потребни докази неће се 
узети у разматрање. Пријаве се могу сла-
ти на адресу: Општинска управа Општине 
Пирот, начелнику Општинске управе, Срп-
ских владара 82 или непосредно предати на 
шалтеру бр. 1 у Услужном центру, Српских 
владара 82.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Администрација и управа
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сомбор

центАр зА социјАлни рАд 
општине кулА
25230 Кула, Светозара Марковића 6
тел. 025/729-900

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: За директора Центра може бити 
именован држављанин Републике Србије, 
да је кандидат стекао високо образовање 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академс-
ке студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно струч-
ни назив у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни 
назив: дипломирани социјални радник; 
најмање пет година радног искуства у 
струци; да поседује организаторске спо-
собности; да није осуђиван и да се про-
тив њега не води кривични поступак за 
кривична дела која га чине неподобним 
за рад у државним органима. Потребна 
документација: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уве-
рење, односно диплома о стеченом обра-
зовању, уверење о радном искуству или 
оверена копија радне књижице, уверење 
да кандидат није осуђиван, уверење да се 
против њега не води кривични поступак, 
односно да није стављен захтев за спро-
вођење истраге или одређених истраж-
них радњи, да није подигнута оптужница 
или оптужни предлог за кривична дела за 
која се гоњење предузима по службеној 
дужности. Уз доказе о испуњавању усло-
ва конкурса кандидат је дужан да поднесе 
програм рада за мандатни период на који 
се врши избор. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом, са назнаком: „За конкурс 
за именовање директора“, слати на горе-
наведену адресу.

сУботиЦ а

ГрАд суботицА 
ГрАдскА упрАвА 
секретАријАт зА општу 
упрАву и зАједниЧке 
послове 
службА зА прописе, 
јАвне нАбАвке и опште 
послове
24000 Суботица, Трг слободе 3
тел. 024/626-798

Комунални инспектор за путну 
привреду

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
грађевинског, саобраћајног или правног 
смера, са најмање 3 године радног иску-
ства у струци, положен државни струч-
ни испит. Поред горенаведених посебних 
услова, кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове из чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима: да су 
држављани Републике Србије, да су пуно-
летни, да имају општу здравствену способ-
ност, да нису осуђивани за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које их 
чини неподобним за обављање послова у 
државном органу.

Извршилац за послове 
саобраћаја

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
саобраћајног или правног смера, најмање 
1 година радног искуства у струци, поло-
жен државни стручни испит. Поред горе-
наведених посебних услова, кандидати 
треба да испуњавају и следеће услове из 
чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима: да су држављани Републи-
ке Србије, да су пунолетни, да имају општу 
здравствену способност, да нису осуђива-
ни за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

Извршилац за правне послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, еко-
номског или правног смера, најмање 1 
година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит. Поред горенаве-
дених посебних услова, кандидати треба 
да испуњавају и следеће услове из чл. 6 
Закона о радним односима у државним 
органима: да су држављани Републике 
Србије, да су пунолетни, да имају општу 
здравствену способност, да нису осуђива-
ни за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

Извршилац за оверу потписа, 
преписа и рукописа у 
Градском услужном центру

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
правног, економског или општег смера, 
најмање 1 година радног искуства у стру-
ци, познавање рада на рачунару, положен 
државни стручни испит. Поред горенаве-
дених посебних услова, кандидати треба 
да испуњавају и следеће услове из чл. 6 
Закона о радним односима у државним 
органима: да су држављани Републике 
Србије, да су пунолетни, да имају општу 
здравствену способност, да нису осуђива-
ни за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

Извршилац за пријем поште 
и евидентирање аката у 
Градском услужном центру

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
правног, економског или општег смера, 
најмање 1 година радног искуства у стру-
ци, познавање рада на рачунару, положен 
државни стручни испит.

Помоћни радник на 
опслуживању

УСЛОВИ: III степен стручне спреме или 
основна школа, најмање 1 година радног 
искуства. Поред горенаведених посебних 
услова, кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове из чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима: да су 
држављани Републике Србије, да су пуно-
летни, да имају општу здравствену способ-
ност, да нису осуђивани за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које их 
чини неподобним за обављање послова у 
државном органу.

Помоћни радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, није 
потребно радно искуство. Поред горена-
ведених посебних услова, кандидати тре-
ба да испуњавају и следеће услове из чл. 
6 Закона о радним односима у државним 
органима: да су држављани Републике 
Србије, да су пунолетни, да имају општу 
здравствену способност, да нису осуђива-
ни за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве на оглас са дока-
зима о испуњавању свих горенаведених 
услова за заснивање радног односа, заин-
тересовани кандидати подносе поштом, на 
адресу: Градска управа Суботица, прија-
ва на оглас, Трг слободе 1 или лично у 
Градски услужни центар Града Суботице, 
приземље, Трг слободе 1. Документацију 
којом се доказује испуњеност услова из 
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огласа кандидати подносе у оригиналу или 
као оверене фотокопије или ће се у про-
тивном сматрати да им је пријава непотпу-
на. Непотпуне и неблаговремено поднете 
пријаве неће бити узете у обзир приликом 
одлучивања о избору кандидата.

УжиЦЕ

министАрство одбрАне 
војнА устАновА „тАрА“
31250 Бајина Башта, Калуђерске баре бб
тел. 031/593-558

Шеф Одсека за финансијске 
послове
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Општи услови: држављанство 
РС; да се против кандидата не води кри-
вични поступак због кривичног дела 
за које се гони по службеној дужности, 
односно да кандидати нису осуђивани за 
таква дела на казну затвора у трајању од 6 
месеци; да су здравствено способни за рад 
у Министарству одбране и Војске Србије; 
да им раније није престао радни однос у 
државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа. Посебни услови: 
да кандидат има стечено високо обра-
зовање из области економских наука на 
студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке стру-
ковне студије); најмање 3 године радног 
искуства; лиценца овлашћеног рачуно-
вође. Сагласно одредбама чл. 125 Закона 
о Војсци Србије, између кандидата који 
испуњавају опште и посебне услове кон-
курса првенство под једнаким условима 
има супружник, односно члан породице 
погинулог професионалног припадника 
Војске Србије, погинулог или умрлог од 
последица повреда задобијених у вршењу 
службе у Војсци Србије и супружник про-
фесионалног припадника Војске Србије 
премештеног из једног места у друго место 
службовања. Уз пријаву на конкурс, која 
треба да садржи основне личне подат-
ке, адресу и контакт телефон, кандидати 
треба да доставе краћу радну биографију 
и следећа документа: извод из матичне 
књиге рођених (ако није нови образац - 
не старији од 6 месеци); уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци, оверено 
у суду или општини); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (оверену 
у суду или општини); фотокопију радне 
књижице или неки други доказ о радном 
искуству; уверење надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични посту-
пак због кривичног дела за које се гони по 
службеној дужности (не старије од 6 месе-
ци); уверење надлежног МУП-а да канди-
дат није осуђиван на казну затвора од нај-
мање 6 месеци (не старије од 6 месеци), 
уверење о положеном стручном испиту 
овлашћеног рачуновође. Конкурсна доку-
ментација се неће враћати кандидатима. 
Пре пријема у радни однос са кандидати-
ма који уђу у ужи избор биће извршена 

психолошка селекција и уз њихову личну 
сагласност безбедносна провера. Канди-
дати који не задовољавају процену психо-
лошких капацитета не учествују у поступку 
избора кандидата. Изборни поступак ће 
се спровести само међу кандидатима који 
испуњавају све услове конкурса за пријем 
на радно место. Са свим кандидатима 
међу којима се спроводи изборни посту-
пак конкурса комисија ће обавити разго-
вор и извршиће њихово рангирање пре-
ма дефинисаним критеријумима. Позив за 
разговор и сва писмена обавештења дос-
тављају се на адресу коју кандидат наведе 
у пријави на конкурс. Одлуку о избору кан-
дидата донеће надлежни старешина и са 
садржајем исте биће обавештени сви кан-
дидати који учествују у изборном поступку. 
Кандидати који уђу у ужи избор, пре прије-
ма у радни однос, доставиће лекарско уве-
рење о здравственој способности. Уколико 
лице не задовољи на пробном раду отка-
зује се радни однос, без права на новчану 
накнаду због отказа. Пријаве на конкурс 
са приложеним доказима о испуњености 
услова, доставити непосредно или поштом 
препоручено, на горенаведену адресу. 
У пријави на конкурс обавезно се наво-
ди: име и презиме кандидата, име једног 
родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, 
адреса на којој се кандидату достављају 
обавештења, број телефона, досадашње 
радно место и стручно искуство, подаци 
о посебним вештинама и знањима. Рок за 
подношење молби је 15 дана од дана обја-
вљивања. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве, уз 
које нису приложени сви потребни докази 
на тражени начин, неће се узимати у раз-
матрање и биће одбачени закључком про-
тив ког се може изјавити жалба. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити на број 
телефона: 031/593-558.

ваљЕво

ГрАдскА упрАвА зА 
локАлни рАзвој, 
привреду, урбАнизАм 
и комунАлне послове 
ГрАдА вАљевА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Послови урбанизма
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат 
држављанин Републике Србије, да је пуно-
летно лице, да има општу здравствену 
способност, да није под истрагом и да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. 
Посебни услови: VI степен школске спре-
ме, грађевинског смера, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, 
најмање једна година радног искуства. Уз 
пријаву на оглас кандидати подносе сле-

дећу документацију: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о VI степену школске спреме грађе-
винског смера, оверену фотокопију радне 
књижице, оверену фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту за рад у орга-
нима државне управе, уверење да се не 
води истрага за кривична дела, уверење 
да лице није осуђивано за кривична дела, 
уверење о општој здравственој способно-
сти и личну и радну биографију. Пријаве са 
комплетном документацијом доставити у 
затвореној коверти на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За избор кандидата - за 
послове урбанизма - пријава на оглас - не 
отварај“. Пријаве доставити поштом или 
лично на шалтер писарнице (у приземљу 
Градске управе за локални развој, привре-
ду, урбанизам и комуналне послове).

Послови саобраћаја и 
саобраћајне инфраструктуре
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат 
држављанин Републике Србије, да је пуно-
летно лице, да има општу здравствену 
способност, да није под истрагом и да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном 
органу. Посебни услови: VII степен струч-
не спреме, завршен саобраћајни факултет, 
положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе, најмање једна годи-
на радног искуства (посебна напомена: 
под завршеним факултетом подразумева 
се високо образовање на студијама дру-
гог степена, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
односно не подразумевају се факултети 
са трогодишњим студијама.) Уз пријаву на 
оглас кандидати подносе следећу докумен-
тацију: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном факултету, оверену фотокопију радне 
књижице, оверену фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту за рад у орга-
нима државне управе, уверење да се не 
води истрага за кривична дела, уверење 
да лице није осуђивано за кривична дела, 
уверење о општој здравственој способно-
сти и личну и радну биографију. Пријаве са 
комплетном документацијом доставити у 
затвореној коверти, на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За избор кандидата - за 
послове саобраћаја и саобраћајне инфра-
структуре - пријава на оглас - не отварај“. 
Пријаве доставити поштом или лично на 
шалтер писарнице (у приземљу Градске 
управе за локални развој, привреду, урба-
низам и комуналне послове).

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Администрација и управа
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врањЕ

поништење делА оГлАсА 
општинА бујАновАц 
општинскА упрАвА
17520 Бујановац, К. Петровића 115
тел. 017/651-103

Оглас објављен 20.03.2013. године 
у публикацији „Послови“, поништа-
ва се за радна места: приправник у 
Одељењу за финансије - 2 извршио-
ца; приправник у Одељењу локалне 
пореске администрације - 3 извршио-
ца; приправник у Одељењу за општу 
управу; приправник у Одељењу за 
привреду и локални развој - 2 извр-
шиоца. Остали део огласа је непро-
мењен.

вршаЦ

центАр зА социјАлни 
рАд „8. мАј“
26340 Бела Црква, Дејана Бранкова 5
тел. 013/851-165

Водитељ случаја - педагог

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат 
држављанин РС, да има општу здравствену 
способност, да није осуђиван за кривична 
дела и да се против њега не води истрага. 
Посебни услови предвиђени су Правилни-
ком о систематизацији послова и радних 
задатака Центра за социјални рад: висока 
стручна спрема, са стеченим звањем: дип-
ломирани педагог, дипломирани специјал-
ни педагог, 1 година радног искуства у сту-
ци. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Оглас је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Уз 
пријаву на оглас потребно је доставити: 
кратку биографију; уверење о држављан-
ству и фотокопију личне карте; уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична 
дела и да се против њега не води истра-
га, односно да није подигнута оптужница; 
диплому или уверење о стеченом звању; 
потврду о радном искуству. Лекарско уве-
рење којим се доказује општа здравствена 
способност доставља кандидат који буде 
изабран по огласу, пре потписивања уго-
вора о раду. Пријаве са потребном доку-
ментацијом којом се доказује испуњеност 
општих и посебних услова огласа (у ори-
гиналу или оверене фотокопије) слати на 
горенаведену адресу.

општинА вршАц 
општинскА упрАвА
26300 Вршац, Трг победе 1
тел. 013/800-501

Дипломирани правник - 
приправник
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них чл. 6 Закона о радним односима у 
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 
49/05, 79/05, 81/05 и 83/05) - да је држа-
вљанин РС, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да није осуђи-
ван за кривична дела на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном орга-
ну, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: висока стручна спрема, 
правни факултет, без радног искуства, 
познавање рада на рачунару. Уз прија-
ву приложити: доказ о стручној спреми и 
радном искуству, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, 
лекарско уверење, доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело за безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. 
Пријаве се подносе начелнику Општинске 
управе Општине Вршац, у року од 8 дана 
од дана објављивања.

ЗрЕњанин

јАвно предузеЋе 
„ГрАдскА стАмбенА 
АГенцијА“
23000 Зрењанин, Гимназијска 7

Руководилац Службе за 
евиденцију, попис и контролу 
пословног простора

УСЛОВИ: Општи услови за обављање 
послова радног места: да је кандидат 
пунолетан, општа здравствена способност, 
држављанство Републике Србије, да кан-
дидату није раније престао радни однос 
због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци. Посебни усло-
ви за обављање послова радног места: 
ССС-ВШС, радно искуство 2 године. Докази 
који се прилажу: пријава са биографијом и 
наводима о досадашњем радном искуству, 
оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених, оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема, овере-
на фотокопија радне књижице, оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решења и дру-
ги акти из којих се види на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство), податак из казнене 

евиденције о некажњавању (од ПУ Зрења-
нин), уверење да се против кандидата 
не води истрага (суд). Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве се под-
носе на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на конкурс“. Пре заснивања рад-
ног односа одабрани кандидат мора при-
ложити доказ о општој здравственој спо-
собности. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

општинА сеЧАњ 
центАр зА  
социјАлни рАд 
општине сеЧАњ
23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 71
тел. 023/841-082

Директор

УСЛОВИ: Директора именује Скупшти-
на Општине Сечањ, на основу конкурса, 
а по прибављеном мишљењу Управног 
одбора Центра за социјални рад Општине 
Сечањ и сагласности Покрајинског секре-
таријата за здравство, социјалну полити-
ку и демографију. За директора Центра за 
социјални рад Општине Сечањ може бити 
именован држављанин Републике Србије, 
који је стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив у обла-
сти правних, економских, психолошких, 
педагошких и андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив: дипломира-
ни социјални радник и најмање пет година 
радног искуства у струци. Уз захтев кан-
дидат подноси: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; лекар-
ско уверење о општој здравственој спо-
собности; доказ о стручној спреми; доказ 
о радном искуству; доказ да није осуђиван 
и да се против њега не води кривични пос-
тупак за кривична дела које га чине непо-
добним за обављање послова у држав-
ном органу; програм Центра за социјални 
рад Општине Сечањ за мандатни период 
на који се врши избор, који уз прописану 
документацију разматра Управни одбор 
Центра за социјални рад Општине Сечањ у 
поступку давања мишљења за именовање 
директора. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс - не отвара-
ти“. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.
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 Трговина и услуге

„елтон“ доо
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 1

Комерцијалиста - продавац 
декоративне расвете и 
електро материјала
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спре-
ме, економске, електротехничке или архи-
тектонске струке, познавање рада на 
рачунару (Wоrd, Еxcel, PоwеrPoint), возач-
ка дозвола „Б“ категорије, познавање 
енглеског језика (средњи ниво), пробни 
рад 6 месеци. Пријаве слати на наведену 
адресу или на е-mail: оffice@еlton.rs.

сзр „оптикА вид“
34000 Крагујевац, 27. марта 19
тел. 034/301-555
e-mail: konkursvid@yаhoo.com

Продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање средња или виша струч-
на спрема (трговац, оптичар, медицински 
техничар, струковне студије медицине, 
дефектолог-тифлолог, оптометриста); нај-
мање две године радног искуства у про-
даји или раду са пацијентима (потребно 
је доставити препоруке ранијих послода-
ваца); одлично знање рада на рачунару 
(Word, Excel, Accеss) и математике које ће 
бити проверено; обавезно знање енглеског 
језика - средњи ниво (пожељно позна-
вање и других страних језика - италијан-
ски, француски); ако сте вредни, жељни 
знања и сталног усавршавања, спремни за 
рад у динамичном, тимском и високотехно-
лошком окружењу; обавезно је константно 
усавршавање кроз обуке из области про-
даје и технологије рада са пацијентима 
и израде медицинских средстава. Радно 
време је осам сати дневно, а свака друга 
субота је радна. Препоруке ранијих посло-
даваца слати у истом фајлу са радном био-
графијом (слати само један фајл). CV треба 
да има следећу структуру: општи подаци 
о кандидату, образовање кандидата, рад-
но искуство, специфична знања (страни 
језик, рад на рачунару, возачка дозвола, 
разни сертификати, награде и остало), 
пропоруке ранијих послодаваца. Пријаве 
слати на e-mail: konkursvid@yаhoo.com, 
најкасније до 30.04.2013. године.

етно ресторАн „јовАње“
11070 Нови Београд, Сурчинска 35
тел. 011/2260-633, 065/6050-400

Куварица
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно 
искуство најмање 12 месеци у раду у рес-
торану, пробни рад 1 месец. Пријаве слати 
у року од 30 дана од дана објављивања.

доо „електромиГ“
22240 Шид, Кнеза Милоша 64
тел. 060/5106-105

Радник на 
електроинсталатерским и 
монтажним радовима
на одређено време до 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, елек-
тро смера, познавање немачког језика-
почетни ниво, радно искуство 24 месеца. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Заинтересовани кан-
дидати треба да поднесу пријаве на горе-
наведену адресу.

„еLITE SOLUTION“ Dоо
21000 Нови Сад
Трг слободе 3, Аполо центар
e-mail: info@elitesolution.net

Агент продаје
за Нови Сад и околину
5 извршилаца

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спре-
ме, познавање рада на рачунару (МS Office, 
Интернет), пробни рад је 30 дана. CV слати 
мејлом или доћи лично на наведену адре-
су, у времену од 08,00 до 14,00 часова.

„сопро“ доо
24000 Суботица, Турзо Лајоша 55/1
тел. 024/524-525, 063/510-343
e-mail: infо@sopro.cо.rs

Комерцијалиста
на одређено време - 1 месец

УСЛОВИ: IV до VII степен стручне спреме у 
било ком занимању, 3 године радног иску-
ства на пословима у комерцијали, рад на 
рачунару - Оffice пакет, возачка дозвола 
„Б“ категорије, пожељно знање мађарског 
језика - средњи ниво, пожељно: мушки 
пол, до 40 година старости. Рад на тере-
ну, пробни рад 1 месец. Радни однос се 
заснива на одређено време са могућношћу 
заснивања сталног радног односа. Заин-
тересовани кандидати могу радне биогра-
фије да доставе мејлом или да се јаве на 
горенаведене бројеве телефона. Лице за 
контакт: Золтан Коларик. Оглас је отворен 
до 18.04.2013. године.

DELTA GENERALI 
оSIGURANJE АDо
11070 Нови Београд
Милентија Поповића 7б
е-mail: аleksandar.stojkovic@deltagenerali.rs

Консултант за осигурање 
живота
на одређено време 2 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне 
спреме; познавање рада на рачунару; 
знање енглеског језика. Заинтересовани 
кандидати могу да проследе радне био-
графије на е-mail: аleksandar.stojkovic@
deltagenerali.rs, са напоменом да су инфо-
рмисани од стране Националне службе за 
запошљавање. Рок за пријављивање је до 
01.05.2013. године.

WIENER STADTISCHE 
оSIGURANJE
26000 Панчево, Милоша Обреновића 5а

Саветник за продају животних 
осигурања
10 извршилаца - Панчево, Вршац, 
Зрењанин

Ви сте прави кандидат за нас уколико 
испуњавате следеће услове: имате завр-
шену средњу, вишу или високу школу, 
релевантно радно искуство у продаји 
осигурања, изражене продајне и орга-
низационе способности, отворени сте за 
нове изазове, креативни и флексибил-
ни, друштвени, комуникативни и спремни 
за рад у различитим ситуацијама, волите 
да радите у тиму, активно користите МS 
Оffice.

Ваше дужности су: недељно извештавање 
менаџера за продају животних осигурања 
о раду групе, успостављање пословних 
контаката, увећање портфеља осигурања, 
израда понуда и полиса осигурања са пра-
тећом документацијом, наплата премије 
осигурања, рад на изменама и допунама 
уговора о осигурању, као и обнављање 
уговора о осигурању, редовно посећивање 
клијената, упознавање са њиховим потре-
бама и проширење сарадње, пријем изјава 
уговарача осигурања, односно осигурани-
ка.

Нудимо Вам: радни однос у успешној интер-
националној компанији, лидеру у послови-
ма животних осигурања, тренинг и обу-
ку, свакодневно усавршавање и стицање 
нових знања и вештина, загарантовану 
добру зараду са адекватним вредновањем 
рада и резултата рада, добро организовано 
радно окружење, могућност брзог и перма-
нентног напредовања у каријери. Уколико 
сте заинтересовани пошаљите нам биогра-
фију на е-mail: а.paunovic@wiener.cо.rs, са 
назнаком града за који конкуришете.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

Трговина и услуге 
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BELPLAST
31311 Бела Земља
e-mail: posao@belplastcompany.com

Шеф књиговодства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, еко-
номски факултет, радно искуство у књиго-
водству - Инфо Сyс програм, као и искуство 
у састављању завршног рачуна. Пријаве 
слати у року од 10 дана по објављивању 
огласа, поштом на горенаведену адресу 
или мејлом. Више информација о нашој 
компанији кандидати могу сазнати на 
интернет страници: www.belplastcompany.
com.

сАмостАлнА зАнАтскА и 
трГовинскА рАдњА 
„тот оптикА“
24000 Суботица, Максима Горког 20/2
тел. 024/551-045

Административни техничар - 
комерцијалиста
на одређено време - 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у зани-
мању финансијски администратор или 
економски техничар, рад на рачунару: МS 
Оffice, Wоrd, Еxcel, Интернет, знање срп-
ског и мађарског језика - виши конверза-
цијски ниво, енглески језик - средњи ниво, 
рад у сменама, пробни рад 1 месец. Могућ-
ност заснивања сталног радног односа 
након истека пробног рада. Заинтересова-
на лица радне биографије могу доставити 
поштом на горенаведену адресу, на e-mail: 
tivadar@tippnet или се јавити на број теле-
фона: 024/551-045, радним данима, од 
09,00 до 16,00 часова. Лице за контакт: др 
мед. Тивадар Тот. Рок за пријављивање је 
до 19.04.2013. године.

доо „јуГодом“
21000 Нови Сад, Темеринска 110

Помоћно-физички радник
за рад у пословној јединици 
„Домино“ у Суботици, на одређено 
време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, радно 
искуство на достави робе, возачка дозво-
ла „Б“ категорије, рад у сменама. Радне 
биографије (CV) слати поштом на горена-
ведену адресу или на e-mail: zaposlenje@
dominosrbija.com. Оглас је отворен до 
попуне радних места.

„TEHNO-COOP“ Dоо
24000 Суботица, Јована Микића 105
тел. 024/576-536
e-mail: mаjа@tehnocoop.cо.rs

Књиговођа
на одређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша 
школска спрема, 2 године радног искуства 
на књиговодственим пословима (књижење, 
електронско плаћање), пожељна лиценца 
за књиговођу, рад на рачунару, мађарски 
језик - средњи ниво, енглески језик - средњи 
ниво. Радни однос се заснива на одређено 
време са могућношћу заснивања сталног 
радног односа. Рок за пријављивање је до 
01.05.2013. године. Заинтересовани кан-
дидати могу радне биографије да доставе 
мејлом или да се јаве на горенаведени број 
телефона. Лице за контакт: Маја Цвијин.

ветеринАрскА стАницА 
смедерево
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар
по програму „Прва шанса 2011”, на 
одређено време, за рад у Смедереву

Опис посла: рад у амбуланти, акценат на 
теренском раду.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дип-
ломирани ветеринар; теренски рад; лице 
до 30 година старости - ангажовање по 
програму „Прва шанса 2011”. Заинтересо-
вани кандидати треба да се јаве на бројеве 
телефона: 026/221-920 и 063/231-751.

 Грађевинарство   
     и индустрија

доо „тАГор емс“
18000 Ниш, Булевар цара Константина 80-86
е-mail: jelena.dincic@tagor.rs

Оператер на СМД линији
привремени и повремени послови
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, елек-
тротехничар енергетике; електротехничар 
електромеханике; електротехничар елек-
тронике; електротехничар за телекому-
никације; електротехничар за рачунаре; 
возачка дозвола „Б“ категорије; основна 
информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, 
Еxplorer, Оutlook); енглески језик-средњи 
ниво. Рок за пријаву: 15.04.2013. године.

Извршилац ручног лемљења
привремени и повремени послови
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, елек-
тротехничар енергетике; електротехничар 
електромеханике; електротехничар елек-
тронике; електротехничар за телекомуни-
кације; електротехничар за рачунаре; рад у 
сменама. Рок за пријаву: 15.04.2013. године.

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

Руководилац производње

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне 
спреме, машинске струке; најмање 3 годи-
не радног искуства у пословима машинске 
обраде метала; знање енглеског језика; 
познавање рада на рачунару и коришћење 
софтвера за параметарско моделирање; 
познавање програмирања на CNC маши-
нама; поседовање возачке дозволе „Б“ 
категорије. Пријаве слати на горенаведену 
адресу или на горенаведени мејл.

„ФинАГро” доо рАшкА
Рашка, Старовласовска бб

Технолог производње у 
млекари

Опис посла: контрола, праћење квали-
тета и евиденција процеса производње у 
млекари.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, тех-
нолог прераде млека, најмање 12 месеци 
радног искуства у струци, пожељно посе-
довање лиценце ХАСАП (HACCP), рад у 
сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана.

Технолог производње у 
пекари

Опис посла: контрола, праћење квалитета и 
евиденција процеса производње у пекари.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, тех-
нолог производње хлеба, пецива и тесте-
нина, најмање 12 месеци радног искуства 
у струци, пожељно поседовање лиценце 
ХАСАП (HACCP), рад у сменама, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба 
да се јаве на следеће бројеве телефона: 
020/332-030 и 036/732-511 или да пошаљу 
пријаву на е-mail: finagronp@ptt.rs.

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

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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„ГошА“ Фсо
12373 Симићево, Индустријска бб
тел. 012/255-202, 255-203, 255-201
e-mail: office@gosa.rs

Дипломирани машински 
инжењер на одржавању 
машина, постројења, опреме и 
транспортних средстава
на одређено време 3 месеца, пробни 
рад 1 месец

Дипломирани машински 
инжењер за пројектовање 
технолошких линија, процеса 
и алата
на одређено време 3 месеца, пробни 
рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани машински инжењер, рад-
но искуство минимум 3 године. Предност 
имају лица из Браничевског и Подунавског 
округа. Пријаве на конкурс могу се доста-
вити на е-mail: office@gosa.rs и на бројеве 
телефона: 012/255-202, 255-203, 255-201, 
Радиша Јовичић, директор. Оглас је отво-
рен до попуне радних места.

„ГошА“ - ФАбрикА зА 
производњу АлАтА и 
мАшинА доо 
у реструктурирАњу
11420 Смедеревска Паланка
Индустријска 70
тел. 026/321-440, 314-860

Директор

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, 
машинске или економске струке, са радним 
искуством 3 године у руковођењу. Писане 
пријаве, са доказом о стручном образо-
вању и кратком радном биографијом, пос-
лати на горенаведену адресу.

Ад „копАоник” беоГрАд 
оГрАнАк зАјеЧАр
19000 Зајечар, Филипа Кљајића 2
тел. 019/421-085

Менаџер продаје
на одређено време

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен, рад је на 
одређено време. Пријаве доставити на 
горенаведену адресу; број телефона за 
информације: 019/421-085.

„електропорцелАн“ Ад 
нови сАд
21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15
тел. 021/422-266
e-mail: bozidar.gazdic@еlektroporcelan.com

Радник у производњи 
изолатора
на одређено време 12 месеци
7 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме или 
НК радник. Рок за пријаву је до попуне 
радних места.

зАвод зА урбАнистиЧко 
плАнирАње и 
пројектовАње 
општине неГотин
19300 Неготин, Станка Пауновића 1а
тел. 019/541-698
факс: 019/545-481

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен школске спреме, завр-
шен архитектонски, грађевински или гео-
графски факултет, смер просторни планер; 
5 година радног искуства; да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да има 
општу здравствену способност; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државним органима. 
Кандидат за директора подноси: пријаву 
са основним подацима и ЈМБГ, биогра-
фију са наводима о досадашњем радном 
искуству и пословима које је обављао, 
оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном факултету, оверену фотокопију радне 
књижице, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење о општој здравственој способности. 
Документа која се подносе не могу бити 
старија од 6 месеци. Пријаве се подносе 
у року од 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као 
и фотокопије докумената које нису овере-
не, неће се узети у разматрање.

    Mедицина

специјАлнА болницА зА 
псиХијАтријске болести 
„ГорњА топоницА“
18202 Горња Топоница

Књиговођа ситног инвентара и 
техничког материјала
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена економска или било која друга 
средња школа; познавање рада на рачу-
нару. Уз пријаву-биографију доставити: 
оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држа-
вљанству. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

здрАвствени центАр 
клАдово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Специјалиста анестезије са 
реанимaцијом

Опис посла: послови специјалисте анесте-
зије са реанимацијом у Служби за полик-
линичку делатност.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
лекар специјалиста, положен специја-
листички испит, лиценца за лекаре. Радно 
искуство: није услов; обезбеђен смештај. 
Конкурс је отворен до попуне радног мес-
та. Заинтересовани кандидати се на горе-
наведени број телефона, електронским 
путем или поштом на горенаведене адре-
се, обраћају особи за контакт: Слађани 
Натошевић.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Грађевинарство и индустрија / Медицина

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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специјАлнА болницА 
„сокобАњА“
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Комерцијални референт - 
приправник

УСЛОВИ: виша стручна спрема-VI сте-
пен стручности, економиста. Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву подносе сле-
дећу документацију: диплому о завршеној 
вишој школи (оригинал или оверена фото-
копија); уверење из Националне службе за 
запошљавање, кратку биографију. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу или 
непосредно у болници. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

дом здрАвљА ГроцкА
11306 Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Доктор специјалиста 
рендгенолог

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: завршен медицински факултет 
- VII/2 степен стручне спреме, положен 
стручни испит, положен специјалистички 
испит из радиологије. Заинтересовани кан-
дидати уз пријаву подносе следећу доку-
ментацију: диплому о завршеној стручној 
спреми; уверење о положеном специја-
листичком испиту; диплому о положеном 
стручном испиту; фотокопију личне кар-
те; кратку биографију. Како достављену 
документацију не враћамо кандидатима, 
иста не мора бити оверена. Одлука о избо-
ру кандидата биће објављена на огласној 
табли Дома здравља, а информације се 
могу добити у правно-кадровској служби 
Дома здравља. Оглас је отворен до попуне 
радног места. Пријаве се подносе на горе-
наведену адресу или непосредно у канце-
ларији писарнице Дома здравља Гроцка. 
Пријаве пристигле мимо означеног рока и 
без потпуне документације неће се узима-
ти у разматрање.

специјАлнА болницА 
„петковиЋ“
11000 Београд, Маглајска 19
тел. 011/2667-078
е-mail: klinikapetkovic@gmail.com

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању; положен струч-
ни испит; основна информатичка обука; 
енглески језик-средњи ниво. Пријаве слати 
на е-mail: klinikapetkovic@gmail.com. Дос-
тавити радну биографију на увид. Рок за 
пријаву је 30 дана од дана објављивања.

специјАлнА болницА зА 
псиХијАтријске болести 
„ковин”
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

1. Медицинска сестра - 
техничар
на одређено време, најдуже до 12 
месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска 
школа (IV степен), положен стручни испит, 
без обзира на радно искуство.

2. КВ кувар
на одређено време, најдуже до 12 
месеци

УСЛОВИ: завршена школа за кувара (III 
степен), без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доста-
ве: пријаву са кратком биографијом; 
фотокопију дипломе о завршеној стручној 
спреми (IV степен) звање: медицинска сес-
тра-техничар, уверење о положеном струч-
ном испиту; фотокопију дипломе о заврше-
ној стручној спреми (III степен), звање: КВ 
кувар. Пријаве са потребним доказима дос-
тављају се на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

зАвод зА јАвно 
здрАвље пожАревАц
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 14

Здравствени радник са 
високим струковним или 
вишим образовањем за 
потребе Центра за промоцију 
здравља, анализу, планирање, 
организацију здравствене 
заштите, информатику и 
биостатистику у здравству

УСЛОВИ: струковна или виша медицинска 
сестра-техничар, односно струковни сани-
тарно-еколошки инжењер или виши сани-
тарно-еколошки техничар, положен струч-
ни испит, возачка дозвола „Б“ категорије. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију возачке дозволе 
„Б“ категорије. Лице које буде изабрано 
доставиће оверене фотокопије наведених 
докумената код пријема у радни однос. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати на адресу: 
Завод за јавно здравље Пожаревац (Прија-
ва на оглас), Јована Шербановића 14, 
12000 Пожаревац.

дом здрАвљА 
„др милорАд влАјковиЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 
раднице са боловања, за рад у 
Служби за здравствену заштиту 
одраслих

УСЛОВИ: завршена средња медицинска 
школа, смер медицинска сестра-техничар, 
положен стручни испит. Уз пријаву при-
ложити: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој школи, смер медицин-
ска сестра-техничар, оверену фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију дозволе за рад-лицен-
це, радну биографију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве слати на наведену адре-
су или доставити лично у писарницу Дома 
здравља Барајево.

дом здрАвљА „боГАтиЋ“
15350 Богатић, Мије Јовановића 25

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити име-
новано лице које поред услова прописа-
них законом испуњава и следеће услове: 
да има завршен медицински факултет и 
специјализацију из гране медицине из 
које Дом здравља обавља делатност или 
да има завршен стоматолошки факултет 
и специјализацију из гране стоматологије 
из које Дом здравља обавља делатност 
или да има завршен правни, економски 
или дефектолошки факултет са заврше-
ном едукацијом из области менаџмента у 
здравству и да има најмање 5 година рад-
ног стажа у области здравствене заштите. 
Уз пријаву која треба да садржи преглед 
кретања у служби са биографским подаци-
ма, кандидат прилаже и следеће доказе: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету; оверену фотокопију дипломе 
о положеном специјалистичком испиту; 
оверену фотокопију доказа о завршеној 
едукацији из области здравственог менаџ-
мента, уколико је дипломирани правник, 
дипломирани економиста или дипломира-
ни дефектолог; уверење да се против њега 
не води кривични поступак, као и потврду 
да није осуђиван на затворску казну безу-
словно преко 6 месеци за кривично дело 
које га чини неподобним за вршење функ-
ције директора; потврду о радном стажу 
у области здравствене заштите; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држа-
вљанству. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Избор канди-
дата ће се извршити у року од 30 дана од 
дана закључења конкурса. Пријаве се под-
носе на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на конкурс“ или донети лично у 
просторије рачуноводства. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“.

Медицина
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дом здрАвљА
36350 Рашка, Др Јовановића 4
тел. 036/7136-127

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: завршен медицински или сто-
матолошки факултет и специјализација 
из области у којој Дом здравља обавља 
делатност или правни или економски 
факултет и едукација из области здрав-
ственог менаџмента; најмање пет година 
радног стажа из области здравствене заш-
тите. Уз пријаву са биографским подаци-
ма доставити: уверење-диплому, уврење 
о завршеној специјализацији (доктори 
медицине и стоматологија) или уверење о 
завршеној едукацији из области здравстве-
ног менаџмента (дипломирани правници и 
економисти). Конкурс је отворен 15 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

АпотекА „пАрАЋин”
35250 Параћин, Краља Петра I 69
тел. 035/573-184

Референт за кадровска 
питања, безбедност и здравље 
радника - приправник
на раду до 6 месеци, на одређено 
време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шено средње образовање(матурант гимна-
зије), без радног искуства. Кандидат мора 
да поседује психофизичку и здравствену 
способност за рад на пословима који су 
предмет огласа. Уз пријаву на оглас подне-
ти следеће доказе о испуњености услова: 
оверену копију дипломе, уверење Нацио-
налне службе за запошљавање о незапос-
лености и дужини чекања на запослење, 
уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, краћу биографију. 
Молбе достављати на наведену адресу, 
са назнаком: „Молба за заснивање радног 
односа на одређено време - приправник 
за радно место референта за кадровска 
питања и безбедност и здравље радни-
ка“ или лично донети Апотеци „Параћин”. 
Избор кандидата извршиће се у року од 
15 дана по окончању огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир.

  Наука и образовање

ЗАКОН О 
ОСНОВАМА СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у  

радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима 
прописаним законом и ако:
1)  има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом 
и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике 
Србије.

Када се образовно-васпитни рад 
остварује на језику националне 
мањине, осим услова из става 1 овог 
члана, лице мора да има и доказ о 
знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана дока-
зују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из ста-
ва  1, тач. 1) и 4) и става 2 овог чла-
на подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из става 1 тачка 2) овог члана пре 
закључења уговора о раду. Доказ из 
става 1. тачка 3) овог члана приба-
вља 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 под-
вргне лекарском прегледу у надлеж-
ној здравственој установи.

бЕогра д

универзитет у беоГрАду 
Филолошки ФАкултет
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Ванредни професор за ужу 
научну област Германистика, 
предмет: Немачки језик
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Латински језик, 
предмет: Латински језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни степен доктора наука из научне области 
за коју се бира. Остали услови утврђени су 
чл. 64 Закона о високом образовању и чл. 
106 Статута Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област 
Германистика, предмет: 
Немачки језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Украјинистика, предмет: 
Украјински језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Русистика, предмет: Руска 
књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Општа књижевност, предмет: 
Општа књижевност
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни степен доктора наука из научне области 
за коју се бира. Остали услови утврђени су 
чл. 64 Закона о високом образовању и чл. 
105 Статута Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну 
област Русистика, предмет: 
Руски језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну 
област Украјинистика, 
предмет: Украјински језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
филолошки или њему одговарајући факул-
тет; општи успех на основним студијама 
најмање 08,00; смисао за наставни рад; 
објављени стручни, односно научни радови 
и радно искуство у настави. Остали усло-
ви утврђени су чл. 70 Закона о високом 
образовању и чл. 114 Статута Филолошког 
факултета Универзитета у Београду.

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу

Медицина / Наука и образовање
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Лектор за ужу научну област 
Романистика, предмет: 
Француски језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област 
Недерландистика, предмет: 
Холандски језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну 
област Англистика, предмет: 
Савремени енглески језик
на одређено време од 3 године
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
филолошки или њему одговарајући факул-
тет; општи успех на основним студијама 
најмање 08,00; смисао за наставни рад. 
Остали услови утврђени су чл. 70 Закона 
о високом образовању и чл. 114 Статута 
Филолошког факултета Универзитета у 
Београду.

Асистент за ужу научну 
област Наука о књижевности, 
предмет: Основни појмови 
науке о књижевности
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Општа књижевност, предмет: 
Историја опште књижевности
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који 
је претходне нивое студија завршио са 
укупном просечном оценом најмање 08,00 
и који показује смисао за наставни рад или 
магистар наука из научне области за коју 
се бира и коме је прихваћена тема док-
торске дисертације. Остали услови утврђе-
ни су чл. 72 Закона о високом образовању 
и чл. 113 Статута Филолошког факултета 
Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са 
биографијом, диплому одговарајуће дис-
циплине, списак радова и радове, на наве-
дену адресу Факултета, у року од 15 дана 
од дана објављивања.

универзитет у беоГрАду 
АрХитектонски ФАкултет
11000 Београд
Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање 
доцента за ужу научну, 
односно уметничку област 
Архитектонско пројектовање 
и савремена архитектура, на 
Департману за архитектуру
избор се врши на одређено време од 
пет година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови пред-
виђени су чл. 65 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 
44/2010 и 93/12), Статутом Универзитета у 
Београду („Гласник УБ“, бр. 131/06, 140/07, 
143/08, 150/09, 160/11 и 162/11) и Стату-
том Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 80/08, 
84/2010, 88/12 и 89/12-пречишћен текст) и 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05 
и 61/05). Пријаве кандидата са прилози-
ма (биографија, оверене копије диплома, 
оверена копија уверења о држављанству, 
списак радова и остала пратећа докумен-
тација), доставити на адресу Факултета, са 
назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања.

Хемијско-преХрАмбенА 
теХнолошкА школА
11000 Београд, Љешка 82
тел. 011/3555-054

Наставник енглеског језика
са 44,44% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријави-
ти кандидати који поред општих услова 
прописаних Законом о раду испуњавају и 
посебне услове утврђене чл. 8 и чл. 120 
став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Службени гласник-Про-
светни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 1/04, 
7/08). Кандидат мора да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике 
Србије. Кандидати су дужни да уз пријаву 
доставе: биографске податке са кретањем 
у служби (осим лица која први пут засни-
вају радни однос), оверену копију дипло-
ме о стеченој стручној спреми (не старија 
од 6 месеци од дана подношења пријаве), 
оригинал судског уверења о некажњавању 
(не старије од 6 месеци од дана подноше-
ња пријаве), оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених (издато 

после 01.03.2010.), оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге венча-
них, оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци од дана подношења 
пријаве), оверену копију радне књижи-
це, оверену копију личне карте, оверену 
копију уверења о положеном стручном 
испиту - лиценца, уколико је поседује. У 
поступку одлучивања о избору наставни-
ка директор школе врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности, у року од 8 
дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Претходну проверу психофизич-
ких способности кандидата који испуња-
вају услове конкурса вршиће Национална 
служба за запошљавање у Београду, при-
меном стандардизованих поступака, пре-
ма терминима које она одреди. Лекарско 
уверење да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доставиће изабрани кандидат, 
а пре закључења уговора о раду. Уверење 
из казнене евиденције МУП-а Србије шко-
ла ће прибавити по службеној дужности, 
по заснивању радног односа. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом о 
испуњености услова доставити лично или 
поштом на адресу школе. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ош „свети сАвА”
Врчин, 29. новембра 15
тел. 011/8053-467

Ложач парних котлова

УСЛОВИ: завршена средња школа-III сте-
пен и положен испит за ложача парних 
котлова. Школа прибавља доказ да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс приложити: уверење о држављанству 
Републике Србије; оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; 
извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности подноси се 
пре закључивања уговора о раду. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаве слати на 
адресу школе.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикАсАн 

одговор  
нА зАхтеве клијенАтА

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

Наука и образовање
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ош „војводА степА“
11000 Београд, Војводе Степе 520
тел. 011/3945-259

Наставник биологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одго-
варајућег занимања; држављанство РС; 
психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; оверену фото-
копију стручног испита-лиценце, уколико 
кандидат има лиценцу; уверење о држа-
вљанству РС; извод из матичне књиге 
рођених. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ош „доситеј обрАдовиЋ“
11000 Београд, Максима Горког 94
тел. 011/6456-823

Спремачица

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: нај-
мање основна школа. Услови за заснивање 
радног односа прописани су чл. 120 став 
1 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву доставити: ове-
рену копију сведочанства и доказ да је 
кандидат држављанин РС (оверена копија 
уверења о држављанству, не старије од 6 
месеци). Доказ из става 1 тачка 3 чл. 120 
(доказ о неосуђиваности) - прибавља шко-
ла. Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности доставља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са доказима о испуњености услова доста-
вити на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

универзитет у беоГрАду 
ФАрмАцеутски 
ФАкултет
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу 
научну област Медицинска 
биохемија
на период од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу 
научну област Медицинска 
биохемија
за рад на Факултету и у наставној 
бази, на период од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука, завршен 
фармацеутски факултет и остали услови 
предвиђени одредбама Закона о високом 
образовању и Статутом Фармацеутског 
факултета. Пријаве са доказима о испуња-

вању услова конкурса (у складу са Правил-
ником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду, Статутом Фарма-
цеутског факултета и Правилником о бли-
жим условима избора у звање наставника 
на Фармацеутском факултету), подносе се 
у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

универзитет у беоГрАду 
ФАкултет 
орГАнизАциониХ нАукА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Асистент за ужу научну област 
Организација пословних 
система
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или 
магистар наука из одговарајуће области 
коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације, који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом 
најмање 08,00, смисао за наставни рад. 
Уз пријаву приложити: диплому о одгова-
рајућој стручној спреми; потврду о уписа-
ним докторским студијама и прихваћеној 
теми докторске дисертације; биографију; 
списак радова и саме радове. Услови за 
избор прописани су Законом, Статутом 
Универзитета, Статутом Факултета и Пра-
вилником о организацији и систематиза-
цији послова на Факултету. Сви прилози 
достављају се у електронској форми на 
CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

спортскА ГимнАзијА
11000 Београд, Петра Чајковског 2
тел. 011/2650-754

Наставник српског језика и 
књижевности
са 22,22% радног времена, на 
одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и стручна 
спрема према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији: про-
фесор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и књижевност; про-
фесор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрват-
ски језик; професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску књижевност и 
општу књижевност; професор за спрскохр-
ватски језик са јужнословенским језици-
ма; професор југословенске књижевности 
и српског језика; професор југословенске 
књижевности са страним језиком; про-
фесор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика; 

професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; 
дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; дипломирани филолог срп-
ског језика са јужнословенским језицима. 
Кандидат поред наведених услова тре-
ба да испуњава и услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11). Приликом пријављивања кандида-
ти су дужни да поднесу доказе о испуње-
ности услова (кратку биографију - CV, ове-
рену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме, односно 
уверења ако иста није издата, оверену 
фотокопију или оригинал уверења о држа-
вљанству Републике Србије и извод из 
матичне књиге рођених, препоруке и др). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

универзитет у беоГрАду 
шумАрски ФАкултет
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник - сва звања за ужу 
научну област Обликовање 
производа од дрвета
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат наука из уже научне области за коју 
се наставник бира, шумарски факултет, 
одсек прерада дрвета или VIII/2 степен 
стручне спреме, магистар уметности, архи-
тектонски или факултет примењених умет-
ности.

Наставник-доцент за ужу 
научну област Заштита шума и 
украсних биљака
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат наука из уже научне области за коју 
се наставник бира, шумарски факултет, 
одсек шумарство.

Наставник-доцент за ужу 
научну област Пејзажна 
архитектура и хортикултура
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат наука из уже научне области за коју 
се наставник бира, шумарски факултет, 
одсек пејзажна архитектура и хортикулту-
ра.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Ерозија и 
конзервација земљишта и 
вода
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или 
специјалистичких студија који је студије 
првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање осам, шумарски 
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факултет, одсек еколошки инжењеринг у 
заштити земљишних и водних ресурса.

ОСТАЛО: Избор наставника се врши на 
период од 5 година, редовних професора 
на неодређено време, а сарадника у наста-
ви на период од 1 године. Остали услови 
за избор наставника и сарадника утврђени 
су Законом о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Београду и Статутом 
и Правилником о систематизацији посло-
ва и радних задатака радника Шумарског 
факултета. Пријаве са биографијом и 
доказима о испуњености услова конкурса 
(оверене фотокопије диплома, извод из 
матичне књиге рођених, држављанство, 
списак научних и стручних радова, сепа-
рати радова...), достављају се надлежној 
служби, на адресу Факултета, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

ош „руђер бошковиЋ“
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Секретар - приправник
на одређено време до истека 
приправничког стажа, са 50% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, правни факултет. Кандидат треба да 
испуњава услове прописане чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). 
Пријаве са биографијом слати искључиво 
на e-mail: konkurs@boskovic.еdu.rs, у року 
од 8 дана од дана објављивања, а канди-
дати коју уђу у ужи избор накнадно ће дос-
тавити потребну документацију.

теХниЧкА школА 
„колубАрА“
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8123-249

Наставник математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
наведеног занимања, без обзира на рад-
но искуство. Потребно је да кандидати 
испуњавају све услове прописане Законом 
о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школа-
ма. Уз пријаву приложити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; доказ о поседовању држављан-
ства Републике Србије. Пријаве са назна-
ком: „За конкурс“, доставити на наведену 
адресу школе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране.

бАлетскА школА 
„лујо дАвиЧо“ 
средњА школА
11000 Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/3221-815

Наставник француског језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: врста и висина стручне спреме 
према Правилнику о изменама и допуна-
ма Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. 
гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 
6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11 и 8/11), 
односно према чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/11). 
Кандидати треба да испуњавају услове из 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/11). Кандидати уз пријаву при-
лажу: краћу биографију, оверену фотоко-
пију дипломе, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених. Уверење 
о психофизичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима прилаже 
изабрани кандидат, а уверење о неосуђи-
ваности прибавља школа, по службеној 
дужности. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

основнА школА 
„јелицА миловАновиЋ“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-111

Професор српског језика

Професор ликовне културе
са 25% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одго-
варајућег смера.

медицинскА школА 
„нАдеждА петровиЋ“
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-058

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Наставник културе тела
са 25% радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, 
дипломирани педагог физичке културе, 
доктор медицине, специјалиста медицине 
спорта.

Наставник енглеског језика
са 89% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

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

Наставник хирургије са  
негом - теорија
на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
за општу хирургију или једне од хирурш-
ких грана.

ОСТАЛО: За пријем у радни однос канди-
дати треба да испуњавају следеће услове: 
1. да поседују одговарајуће образовање у 
складу са чл. 8 став 2 и 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
у складу са одредбама Правилника о врс-
ти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 5/91...11/08, 5/2011 и 
8/2011); 2. да поседују психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; 4. поседовање држављанства РС; 5. 
провереност психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима у складу са 
чл. 130 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Да би се пријава 
сматрала потпуном, кандидати уз пријаву 
треба да доставе: краћу биографију; доказ 
о врсти и степену стручне спреме; уве-
рење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о општој здрав-
ственој способности, тј. лекарско уверење 
(психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима). Доказе 
о испуњености услова из тач. 2, 3 и 4 кан-
дидати достављају уз пријаву и документа 
морају бити у оригиналу или у овереном 
препису. Уверење о општој здравственој 
способности, тј. лекарско уверење (пси-
хичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима) кандидат 
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доставља пре закључења уговора о раду. 
Доказ о испуњености услова из тач. 3, који 
се односи на неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела у складу са 
Законом о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа. У складу са 
чл. 130 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, проверу психо-
физичких способности за рад са децом и 
ученицима, на захтев школе, врши Нацио-
нална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. Пријаве са 
траженом документацијом достављати 
у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

електротеХниЧкА 
школА „земун“
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-155, 3077-449
www.еtszemun.еdu.rs

Административно-
финансијски радник

УСЛОВИ: 1. IV степен, стечен на осно-
ву завршене гимназије и средње школе 
правног смера; 2. да кандидат поседује 
психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. 
да поседује држављанство РС; 4. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Потпуном пријавом сматра се 
пријава са кратком биографијом уз коју се 
прилаже: доказ о држављанству РС (уве-
рење о држављанству или извод из држа-
вљанства); оверен препис или оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образо-
вању. Доказ из тачке 2 доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду, 
а доказ под тачком 4 прибавља школа. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће кон-
тактирани телефоном или електронском 
поштом. Писане пријаве доставити лично 
или поштом, на горенаведену адресу. Бли-
же информације о конкурсу могу се доби-
ти од секретара школе, на број телефона: 
011/2618-155.

поништење конкурсА 
ош „миЋА стојковиЋ“
11430 Умчари, 29. новембра 11

Конкурс објављен 05.12.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, за радна 
места: професор енглеског језика, са 
70% радног времена; професор мате-
матике; професор енглеског језика; 
професор музичке културе, са 75% 
радног времена, на одређено вре-
ме до повратка одсутног радника са 
боловања, поништава се у целости.

ош „пАвле поповиЋ“
Вранић, Трг палих бораца 3
тел. 011/8332-022, 062/402-353

Административни радник 
(50%) - сервирка (50%)

УСЛОВИ: одговарајућа школска спрема: 
средња стручна спрема - V, IV или III сте-
пен, здравствена способност за рад са 
децом и ученицима. Уз пријаву кандидат 
доставља неоверене фотокопије: 1. дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 
2. уверења о држављанству Републике 
Србије; 3. извода из матичне књиге рође-
них; 4. лекарског уверења; 5. уверења да 
није осуђиван (меснонадлежни суд); 6. 
доказа да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (приба-
вља школа за све кандидате, по службе-
ној дужности); 7. кратку радну биографију. 
Пријаве на конкурс, са траженом докумен-
тацијом (под тач. 1, 2, 3, 4, 5 и 7), достави-
ти на наведену адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања.

XV беоГрАдскА 
ГимнАзијА
11090 Београд, Гочка 40

Психолог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове из чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11), да има одго-
ворајуће образовање, психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученици-
ма, да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: ове-
рен препис дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених. Рок за прија-
ву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

медицинскА школА
11000 Београд
Вељка Дугошевића бб
тел. 011/2415-455

Наставник српског језика и 
књижевности

Наставник српског језика и 
књижевности
са 78% радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

Наставник латинског језика
са 45% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
боловања

Наставник медицинске групе 
предмета
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

Наставник медицинске групе 
предмета
на одређено време до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме 
у наведеном занимању. За радна места 
наставника, кандидат треба да има одго-
варајуће образовање предвиђено Правил-
ником о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама и да 
испуњава услове предвиђене Законом о 
основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву и биографију приложи-
ти: уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, 
оверен препис-фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (уверење о 
здравственом стању); уверење о положе-
ном стручном испиту (лиценци), уколико 
је кандидат (наставник) исти положио. У 
поступку одлучивања о избору наставника 
врши се претходна провера способности 
(уверење о здравственом стању подноси се 
пре закључења уговора о раду). Уверење 
да кандидати нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела, прибавља 
школа. Сва документа се подносе у овере-
ним фотокопијама, не старијим од 6 месе-
ци. Пријаве са наведеном документацијом 
предати у секретаријату школе, у време-
ну од 09,00 до 14,00 часова или послати 
поштом на наведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.
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теХниЧкА школА
Обреновац, Краља Петра I 12
тел. 011/8721-178

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају следеће услове: одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, спе-
цијалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 
10.09.2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, да 
испуњавају услове за наставника средње 
стручне школе за подручје рада: машин-
ство и обрада метала, електротехника, 
економија, право и администрација, за 
педагога или психолога; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; да су држављани Републике Србије; 
да имају дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 5 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Изабрани директор 
који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од годину 
дана од дана ступања на дужност, у супро-
тном, престаје му дужност директора. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана обја-
вљивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс приложити: биограф-
ске податке, односно радну биографију, 
оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем образовању, оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, стручном испиту (дозволи за 
рад), потврду о раду у области образо-
вања, доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење да кандидати нису 
под истрагом, односно да се против њих 
не води кривични поступак, лекарско уве-
рење о психичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима, остала 
документа која могу послужити прили-
ком доношења одлуке о избору. Шко-
ла прибавља уверење о неосуђиваности 
по службеној дужности. Након завршет-
ка конкурса, по прибављеном мишљењу 
Наставничког већа, на посебној седници 
којој присуствују сви запослени, Школски 
одбор ће између пријављених кандида-
та извршити избор и одлуку са докумен-
тацијом, доставити министру просвете на 
сагласност, најкасније у року од пет дана 
од дана доношења одлуке. Сматра се да је 
одлука Школског одбора о избору дирек-
тора донета, односно да је министар дао 
сагласност, ако у року од 30 дана од дана 
достављања одлуке не доносе акт којим 

се одбија сагласност. Школски одбор ће 
после протека овог рока донети решење о 
избору директора и доставити га учесни-
цима конкурса. Уверење о неосуђиваности 
школа прибавља по службеној дужности. 
Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број тел. 
011/8721-178.

основнА школА 
„бошко пАлковљевиЋ 
пинки“
11273 Батајница
Пуковника Миленка Павловића 7а
тел/факс: 011/7870-077

Наставник математике
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одго-
варајућу стручну спрему предвиђену Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 11/12) и да испуњава услове 
утврђене чл. 8 и чл. 120. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз прија-
ву на конкурс приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених-оригинал или 
оверена копија, оверену фотокопију струч-
ног испита-лиценце (уколико кандидат има 
лиценцу). Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на претходну проверу психо-
физичких способности коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Уверење да кандидати нису 
осуђивани за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - приба-
вља школа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ФАрмАцеутско 
ФизиотерАпеутскА 
школА
11000 Београд, Донска 27-29
тел. 011/3047-812, 3047-814

Наставник естетске неге 
(теорија, вежбе, блок настава, 
професионална пракса)
на одређено време до повратка 
одсутне запослене

УСЛОВИ: У радни однос може да буде при-
мљено лице које испуњава законске усло-
ве за рад на наведеном радном месту, у 
складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама, 
виши естетичар-козметичар (VI/1 степен), 
односно да има одговарајуће образовање 

у складу са чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011).

Наставник фармацеутске 
технологије (теорија, вежбе, 
блок настава, професионална 
пракса)
на одређено време до повратка 
одсутне запослене

УСЛОВИ: У радни однос може да буде при-
мљено лице које испуњава законске услове 
за рад на наведеном радном месту, у скла-
ду са Правилником о врсти образовања 
наставника који остварују план и про-
грам огледа за образовне профиле: коз-
метички техничар, фармацеутски техни-
чар, физиотерапеутски техничар и масер; 
дипломирани фармацеут, специјалиста 
фармацеутске технологије (VII/2 степен), 
дипломирани фармацут (VII/1 степен), 
односно да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011).

ОСТАЛО: доказ о врсти и степену струч-
не спреме (оверена фотокопија дипло-
ме), уверење о држављанству РС (оверена 
фотокопија, документ не може бити ста-
рији од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (оверена фотокопија, документ 
не може бити старији од 6 месеци), лекар-
ско уверење (психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима) 
- доказ о испуњености услова подноси се 
пре закључења уговора о раду, уверење 
издато од надлежног органа којим се дока-
зује да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - при-
бавља школа. У складу са чл. 130 став 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/2011), проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаву 
са овереним доказима о испуњавању усло-
ва конкурса послати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Број 
телефона за информације: 011/3047-812.
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„теХноАрт” беоГрАд 
школА зА мАшинство и 
уметниЧке зАнАте
11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2415-556

Наставник машинске групе 
предмета
са 95% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
образовање (дипломирани машински 
инжењер, односно дипломирани инжењер 
машинства-VII степен стручне спреме); да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србје.

Спремачица

УСЛОВИ: да кандидат има стечено одго-
варајуће образовање (основна школа - I 
степен); да има здравствену способност за 
рад; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити 
следећа документа: фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, уве-
рење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима (за 
наставника) - подноси се пре закључења 
уговора о раду; уверење о здравстве-
ној способности за рад (за спремачицу) 
- подноси се пре закључења уговора о 
раду; уверење о подацима из казнене еви-
денције који се воде у МУП-у Републике 
Србије - прибавља школа. Рок за подноше-
ње пријава је осам дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблагов-
ремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложена потребна документа, одбацују 
се закључком против ког није допуштена 
посебна жалба.

бор

теХниЧки ФАкултет бор
19210 Бор, Војске Југославије 12
тел. 030/424-555

Универзитетски наставник 
за ужу научну област 
Индустријски менаџмент
на одређено време, изборни период 
од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом и Статутом Техничког факул-
тета, као и Правилником о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитет-
ских наставника на Универзитету у Београ-
ду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VIII степен струч-
не спреме, докторат техничких наука и 
завршен технички факултет. Остали усло-
ви утврђени су одредбом чл. 64 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 44/2010) и чл. 104, 105 и 108 Статута 
Техничког факултета у Бору, као и Пра-
вилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставни-
ка на Универзитету у Београду. Уз пријаву 
на конкурс неопходно је доставити доказе 
о испуњености услова конкурса: биогра-
фију, списак радова, диплому о одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврду надлежног органа о непостојању 
сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом 
образовању (казнена евиденција МУП-
а), документа у оригиналу или у овере-
ном препису и не старија од шест месе-
ци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс, 
са доказима о испуњавању услова, доста-
вљају се на горенаведену адресу. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ГимнАзијА 
„миле АрсенијевиЋ 
бАндерА“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

Професор информатике и 
рачунарства
за 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове из чл. 8 став 2 и став 3 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11), односно да има одговарајуће обра-
зовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Приликом прија-

вљивања на конкурс поднети следећа 
документа: диплому о одговарајућем обра-
зовању и уверење о држављанству. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране.

гњиланЕ

поништење делА 
конкурсА 
ош „трАјко периЋ”
Велико Ропотово
38267 Ранилуг

Конкурс објављен 20.03.2013. године 
у публикацији „Послови”, поништава 
се за радна места: наставник хемије, 
са 25% радног времена (4 часа 
недељно); наставник руског језика; 
наставник физичког васпитања, са 
25% радног времена (4 часа недељ-
но) и 6,25% радног времена (1 час) 
изабраног спорта; библиотекар, на 
одређено време, са 25% радног вре-
мена.

чачаК

деЧји вртиЋ 
„нАшА рАдост“
32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

Кувар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 
угоститељског смера, занимање: кувар. 
Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да има и психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
у образовној установи, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да има држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву поднети: оверен 
препис (фотокопију) дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду дужан је да 
достави лекарско уверење о здравственој 
способности. Уверење о неосуђиваности 
прибавља установа. Фотокопије докумена-
та морају бити оверене, а документација 
не старија од 6 месеци. Пријаве слати на 
адресу установе, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

Наука и образовање

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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јагодина

ош „вук кАрАЏиЋ“
35207 Поточац
тел. 035/522-804

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да лице има одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да испуња-
ва услове за наставника основне школе, за 
педагога и психолога, да има дозволу за 
рад, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву канди-
дат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију; оверен препис дипломе 
о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању; оверен препис уверења о поло-
женом стручном испиту (дозвола за рад); 
потврду о раду у области образовања; уве-
рење о неосуђиваности; уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рође-
них; лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; остала документа 
која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

основнА школА 
„стевАн синђелиЋ“
35223 Велики Поповић
тел. 035/621-308, 621-968

Наставник географије
са 40% радног времена

Наставник биологије
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, најдуже до 
годину дана

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета, 
најдуже до годину дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у скла-
ду са Законом о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09) и одговарајућим Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; да канди-
дат испуњава услове утврђене у члану 120 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рена копија), уверење да није под истра-
гом (не старије од 6 месеци). Уколико се 
предају фотокопије исправа, исте морају 
бити оверене од стране надлежног орга-
на, иначе се неће узимати у разматрање. 
Лекарско уверење изабрани кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду, а 
доказ о неосуђиваности школа прибавља 
по службеној дужности. Проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима 
врши надлежна служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

етш „слАвкА ђурђевиЋ“
35000 Јагодина, Кнегиње Милице бб

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, заврше-
на основна школа. Поред општих услова 
за заснивање радног односа, предвиђених 
чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове прописане 
чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву доставити: 
извод из матичне књиге рођених, доказ о 
стеченој стручној спреми, уверење о држа-
вљанству. Изабрани кандидат доставља 
лекарско уверење, а уверење о неосуђива-
ности за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, прибавља шко-
ла. Сва документа доставити у оригиналу 
или у овереном препису. Пријаву са дока-
зима о испуњености услова конкурса дос-
тавити у року од 8 дана по објављивању, 
лично или на горенаведену адресу. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир.

високА медицинскА 
школА струковниХ 
студијА
35260 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2

Професор струковних 
студија за ужу научну област 
Психијатрија са медицинском 
психологијом

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
филозофски факултет, наставно-науч-
на група психологија, специјализација из 
медицинске психологије, способност за 
педагошки рад, радно искуство на висо-
кошколским установама.

Предавач за ужу област 
Физикална медицина и 
рехабилитација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
медицински факултет, специјализација из 
физијатрије, способност за педагошки рад, 
радно искуство у високошколском образо-
вању.

Предавач за ужу област 
Микробиологија са 
имунологијом
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
медицински факултет, специјализација из 
микробиологије, способност за педагош-
ки рад, радно искуство у високошколском 
образовању.

Наука и образовање

пословни центри 
нсЗ

Подршка у 
реализацији 
предузетничке идеје
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Наставник вештина за ужу 
научну област Здравствена 
нега
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
факултет здравствене неге, претходно 
завршена средња медицинска школа, спо-
собност за педагошки рад.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови пред-
виђени су Законом о високом образовању, 
Статутом школе, Правилником о система-
тизацији радних места. Пријаве на кон-
курс, са биографијом и прилозима којима 
кандидат доказује да испуњава услове 
конкурса, подносе се у року од 15 дана од 
дана објављивања, на горенаведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ГимнАзијА
35230 Ћуприја, Карађорђева 57
тел. 035/8470-622

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава услове про-
писане у чл. 8 ст. 2 чл. 59 ст. 5 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011): да има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентич-
но тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. 
године, да испуњава услове за наставни-
ка гимназије, за педагога или психолога, 
да поседује дозволу за рад-лиценцу за 
наставника, педагога или психолога, да 
поседује обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Дирек-
тор се бира на период од четири године. 
Уз пријаву на конкурс доставити: радну 
биографију са прегледом кретања у служ-
би, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу за наставника, педагога или психолога, 
потврду о најмање 5 година радног стажа 
у области образовања, уверење о држа-
вљанству - оригинал или оверену фото-

копију, извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверену фотокопију. Уве-
рење да кандидати нису осуђивани приба-
вља школа по службеној дужности. Лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са учени-
цима кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Како подзаконски акт о 
испиту за директора установе из чл. 59 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/2011) није донет, документација кан-
дидата без положеног испита за директо-
ра школе сматра се комплетном, уколико 
су остала документа уредно доставље-
на, а изабрани кандидат биће у обавези 
да положи испит за директора у року од 
годину дана од дана ступања на дужност, 
односно од дана доношења подзаконског 
акта. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

ош „вук кАрАЏиЋ“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96
тел. 035/472-460

Медијатекар
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове утврђене у чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и да 
има одговарајуће образовање предвиђе-
но Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/2012). Прили-
ком пријављивања на конкурс кандидати 
подносе: захтев (пријаву) за пријем у рад-
ни однос са кратком биографијом, диплому 
(уверење о дипломирању ако није издата 
диплома), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених. Наведена документа дос-
тавити у оригиналу или у овереној фото-
копији. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа по службеној дужности, а доказ о 
здравственој способности доставља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

основнА школА 
„милАн мијАлковиЋ“
35000 Јагодина
тел. 035/244-969

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 8 став 
2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да имају држављанство 
Републике Србије, да поседују лицен-
цу, односно положен стручни испит и да 
испуњавају остале услове за наставника, 
педагога или психолога, положен испит 
за директора, пет година радног стажа у 
области образовања и васпитања, да посе-
дују стручне и организационе способно-
сти, да код кандидата не постоје законске 
сметње за избор, односно кандидат не 
сме бити осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 6 месеци, нити за кривично дело 
против достојанства личности и мора-
ла. Кандидат мора да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима. Директор се бира на пери-
од од четири године. Документација: доказ 
о држављанству (извод из матичне књиге 
рођених или уверење о држављанству), 
оверен препис/фотокопија дипломе о сте-
ченој стручној спреми, оверен препис/
фотокопија дипломе о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту, 
потврда о радном искуству, преглед кре-
тања у служби са биографским подацима, 
докази о стручним и организационим спо-
собностима, лекарско уверење о поседо-
вању физичких, психичких и здравствених 
способности за рад са ученицима, доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 6 месеци, нити за кривич-
но дело против достојанства личности и 
морала. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе 
и на број телефона: 035/244-969.
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пољопривредно 
ветеринАрскА школА 
сА домом уЧеникА 
„свилАјнАц“
35210 Свилајнац, Краља Петра I 64

Наставник француског језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
све услове из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно 
да имају одговарајуће образовање пред-
виђено чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 
5/11, 8/11); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту-лиценци, уверење 
о држављанству (не старије од шест месе-
ци), извод из матичне књиге рођених. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

КиКинд а

Хемијско-преХрАмбенА 
средњА школА
32320 Чока, Моше Пијаде 28
тел. 0230/71-056
е-mail: hemprehskolacoka@open.telekom.rs

Наставник енглеског језика
са 89% радног времена (16 часова 
недељно), за рад у одељењима на 
српском и мађарском наставном 
језику

Наставник рачунарства и 
информатике
са 40% радног времена (8 часова 
недељно), за рад у одељењима на 
српском и мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва и следеће услове предвиђене у чл. 8, 
чл. 120 и чл. 121 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011): одгова-
рајуће образовање, односно стручна спре-
ма у наведеном занимању; да има психофи-

зичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (овај услов утврђује се 
након избора кандидата); да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (утврђује школа по службеној дуж-
ности); да има држављанство РС; да зна 
мађарски језик. Уз пријаву кандидат треба 
да достави: оверену фотокопију дипломе, 
односно уверења о стеченом образовању; 
уверење о држављанству; доказ о знању 
мађарског језика-оверен препис или ове-
рена фотокопија сведочанства средње 
школе, уверења или дипломе више или 
високе школе, чиме кандидат доказује да 
се школовао на мађарском језику или уве-
рење о положеном испиту из мађарског 
језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; фотокопију радне књи-
жице и кратку радну биографију. Прове-
ру психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака, исти доказ се 
подноси пре закључивања уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. 
Непотпуне и неблаговремене молбе неће 
се узети у разматрање. Пријаве са потреб-
ном документацијом, са назнаком: „За кон-
курс“, доставити на горенаведену адресу 
школе.

пу „дрАГољуб удицки“
23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/22-530, 21-230

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студија-
ма другог степена-дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академс-
ке студије или специјалистичке струков-
не студије, у складу са Законом о високом 
образовању или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године), за 
васпитача или стручног сарадника; посе-
довање дозволе за рад (лиценце); посе-
довање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; најмање 
пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. За директо-
ра може бити изабран и васпитач који уз 
испуњеност осталих услова има одгова-
рајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (високо образовање на студијама 
првог степена, студијама у трајању од три 
године или више образовање) и најмање 
десет година рада у предшколској устано-

ви на пословима васпитања и образовања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Уз пријаву на конкурс приложити: уверење 
о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија-не старије од 
6 месеци); диплому о стеченом образо-
вању (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (оригинал или 
оверена фотокопија); потврду о радном 
стажу са подацима о пословима и зада-
цима које је кандидат обављао. Молбу са 
потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу. Ближе информације 
могу се добити на горенаведене бројеве 
телефона, код секретара установе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

Краг УјЕваЦ

средњА школА 
„николА теслА“
34227 Баточина
Краља Милана Обреновића 2
тел. 034/6841-659

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе 
треба да има одговарајуће високо обра-
зовање из чл. 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог 
степена-дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10, почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године), за наставни-
ка средње школе, педагога или психолога; 
поседовање лиценце, тј. положен стручни 
испит за наставника, педагога или психо-
лога; обука и положен испит за директо-
ра; да испуњава услове прописане у чл. 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс канди-
дат је у обавези да приложи: уверење о 
држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; оверену копију дипломе о стече-
ном образовању; оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту-лиценца; 
потврду о раду у области образовања и 
васпитања; уверење да против њега није 
покренута истрага, нити је подигнута 
оптужница (не старије од 6 месеци); био-
графију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада дирек-
тора школе. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 
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6 месеци) подноси се пре закључења уго-
вора о раду, а уверење о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања 
(не старије од 6 месеци), прибавља школа. 
Уверење о положеном испиту за директора 
се не прилаже, али је кандидат који буде 
изабран дужан да исти положи у закон-
ском року. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса слати на горенаве-
дену адресу школе, са назнаком: „Конкурс 
за директора“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

високА теХнолошкА 
школА струковниХ 
студијА
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 11
тел. 034/6701-820

Наставник за ужу област 
Страни језик - енглески језик
за 40% радног времена

УСЛОВИ: филолошки факултет, најмање 
завршене основне академске студије у 
трајању од четири године, студијски про-
грам енглески језик и књижевност - први 
језик енглески.

Наставник за ужу област 
Цртање и сликање - предмети: 
Цртање 1, Цртање 2, Цртање 
3, Материјали у ликовној 
уметности, Вечерњи акт, 
Теорија форме, Цртачке и 
сликарске технике, Ликовно 
компоновање, Сликање

УСЛОВИ: факултет примењених уметнос-
ти, најмање завршене основне академске 
студије у трајању од четири године, одсек 
сликарство.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз прија-
ву доставе: доказ о стручној спреми, CV, 
доказ да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе 
или примања мита; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак; 
извод из матичне књиге држављана; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способно-
сти за рад у просвети; списак објављених 
стручних и научних радова у протеклих 
пет година и списак објављених радова на 
SCI листи. Документа морају бити ориги-
нална или оверене копије. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

испрАвкА делА конкурсА 
Филолошко 
уметниЧки ФАкултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Конкурс објављен 03.04.2013. годи-
не у публикацији „Послови“, испра-
вља се за радно место: сарадник у 
звање сарадника у настави за ужу 
уметничку област Камерна музика, 
на одређено време од годину дана, 
у делу УСЛОВИ, и исправно треба да 
стоји: дипломирани музички умет-
ник (акордеониста) и да је кандидат 
студент мастер академских или спе-
цијалистичких студија који је студије 
првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам и у 
току студија показао интересовање 
за уметнички рад из дисциплине за 
коју конкурише и који познаје један 
од светских језика. У осталим делови-
ма конкурс је непромењен.

Филолошко 
уметниЧки ФАкултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента 
или ванредног професора за 
ужу уметничку област Клавир 
(клавирска музика)
на одређено време 5 година
4 извршиоца

Наставник у звање наставника 
стручног предмета за ужу 
стручну област Музичка 
педагогија (солфеђо)
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови пред-
виђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/07, 97/08 и 44/2010), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу (бр. 138 
од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.rs), Статутом 
Филолошко-уметничког факултета у Кра-
гујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011. годи-
не (www.filum.kg.аc.rs), Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и 61/2005), 
Правилником о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, од 
04.05.2009. године и Одлуком о изменама 
и допунама Правилника о начину и пос-
тупку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, бр. 659/7 од 27.09.2012. године и 
другим актима Факултета и Универзитета 
у Крагујевцу. Документа која је потребно 
доставити: пријава на конкурс; биографија 
и стручна биографија (на CD-у и у штам-
паној форми); оверена копија дипломе; 
оверена копија извода из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству (ори-
гинал); потврда надлежног органа (поли-
цијске управе) да кандидат није осуђиван; 

мишљење студената формирано на основу 
анкете (за кандидате који имају педагошко 
искуство у високошколској установи); за 
кандидате који се први пут бирају у звање 
доцента предвиђено је приступно преда-
вање. Фотокопије докумената морају бити 
оверене и не старије од 6 месеци. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве, као и доку-
ментација кандидата који не испуњавају 
услове конкурса неће се узимати у разма-
трање. Сва документација и оригинални 
радови достављају се Служби за опште и 
правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге 
крагујевачке гимназије или поштом. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ош „илијА ГАрАшАнин“
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 7
тел. 034/711-818

Стручни сарадник
педагог или психолог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у 
складу са Правилником о врсти и степе-
ну стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; психофи-
зичка и здравствена способност за рад 
са ученицима; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс кандидат при-
лаже следећа документа: оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми; извод 
из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству Републике Србије; уверење 
из казнене евиденције и лекарско уве-
рење. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Прија-
ве слати на горенаведену адресу школе. 
Додатне информације о конкурсу могу се 
добити на број тел. 034/711-818. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

КраљЕво

уГоститељско 
туристиЧкА школА 
сА домом уЧеникА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке

1. Наставник посластичарства
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, 
на период од годину дана

2. Управник школских 
радионица

3. Кувар у школском ресторану

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове прописане Законом основама сис-
тема образовања и васпитања, Законом 
о раду, Правилником о врсти и степе-

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
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ну стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама, Правилником о организа-
цији и систематизацији радних места: да је 
држављанин Републике Србије, да је пуно-
летан, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; за радно место под бр. 
1: високо образовање у складу са одредба-
ма чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011), а у погледу врсте струч-
не спреме да испуњава услове прописане 
Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама; 
за радно место под бр. 2: да има услове за 
наставника и завршену вишу угоститељс-
ку школу или специјалистички испит и нај-
мање 3 године радног искуства; за радно 
место под бр. 3: да има завршену угости-
тељску школу - III или IV степен стручне 
спреме. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), диплому о врсти и 
степену стручне спреме. Докази се подно-
се у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са уче-
ницима изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду, а доказ 
о некажњавању прибавља школа. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Одлука о избору 
кандидата за радно место под бр. 1 биће 
донета у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања.

електро-сАобрАЋАјно 
теХниЧкА школА 
„николА теслА“
36000 Краљево, Доситејева 44б
тел. 036/312-601

Хигијеничар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, заврше-
на основна школa; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (изабрани 
кандидат доставља уверење пре закљу-
чења уговора о раду); да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања (уверење прибавља школа); 
да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: 
уверење о држављанству (оригинал или 
оверену копију, не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену копију сведочан-
ства о завршеном основном образовању. 
Пријаве на конкурс са потребном докумен-
тацијом доставити лично или поштом на 
адресу школе. Рок за подношење пријава 

је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на 
број телефона: 036/312-601.

предшколскА устАновА 
„олГА јовиЧиЋ ритА“
36000 Краљево, Карађорђева 11
тел. 036/316-040

Стручни сарадник за физичко 
васпитање

УСЛОВИ: факултет физичке културе, са 
стручним називом: професор физичке 
културе, VII/1 степен, високо образовање 
на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) и лица са заврше-
ним високим образовањем на основним 
студијама у трајању најмање 4 године, у 
складу са законом. Кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: пријава-
молба са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном; извод са евиден-
ције Националне службе за запошљавање; 
доказ о одговарајућој стручној спреми; 
извод из матичне књиге рођених-венча-
них; уверење о држављанству. Сва доку-
мента се достављају у оригиналу или у 
фотокопији овереној од стране општине 
или суда. Уверење да кандидат није под 
истрагом, да није подигнута оптужница и 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, прибавља установа 
по службеној дужности, у смислу чл. 120 
Закона. Кандидат који буде изабран дужан 
да је да пре потписивања уговора о раду 
- пријема у радни однос, достави лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад на одгова-
рајућем послу. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“, искључиво поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Неблаговремена пријава и непо-
тпуна документа неће се разматрати.

устАновА зА 
предшколско 
вАспитАње, обрАзовАње 
и исХрАну деце „рАдост“
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 20

Сервирка
за обављање послова сервирке

Спремачица
за обављање послова чистачице

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
образовање: основна школа; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност; 
да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Пријаву на конкурс могу 
поднети заинтересована лица без обзира 
да ли имају радно искуство или су без рад-
ног искуства. Уз пријаву на конкурс прило-
жити: доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија сведочанства о завр-
шеној основној школи), уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених (нови образац са 
холограмом, оригинал или оверена фото-
копија). Доказ о неосуђиваности кандида-
та прибавља установа службеним путем. 
Лекарско уверење доставља изабрани кан-
дидат након коначности одлуке о избору и 
пре закључивања уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
поштом или лично, на адресу установе.

ош „брАнко рАдиЧевиЋ“
Вранеши, 36215 Подунавци
тел. 036/5466-263

Наставник физике
са 20% радног времена

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене одсутне 
преко 60 дана

Наставник француског језика
са 30% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене одсутне преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати уз пријаву прилажу и 
диплому о одговарајућој стручној спреми, 
предвиђену Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи, уверење о држављан-
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ству (не старије од 6 месеци) и извод из 
матичне књиге рођених са холограмом. 
Копије докумената морају бити оверене, 
овера не сме бити старија од 6 месеци. За 
наведена радна места обавезна је прове-
ра психофизичких способности кандида-
та код Националне службе за запошља-
вање. Кандидати који су били на тесту до 
6 месеци пре истека овог конкурса наводе 
то у својој пријави. Лекарско уверење се 
доставља по коначности одлуке о избору 
кандидата, а пре потписивања уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у обзир. Пријаве са потребним 
документима слати на адресу школе. Сва 
обавештења могу се добити на број теле-
фона: 036/5466-263.

ош „јосиФ пАнЧиЋ“
36344 Баљевац, Бошка Бухе 8
тел. 036/791-227

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу 
Корлаће

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Градац

Наставник физичког 
васпитања
на одређено време ради замене 
наставника изабраног за директора 
школе, до истека мандата, са 35% 
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању, а у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли. Уз пријаву са биографијом доставити: 
оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци). Уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - прибавља школа. 
Лекарско уверење о физичкој, здравстве-
ној и психичкој способности за рад у шко-
ли подноси се пре закључивања уговора о 
раду. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

КрУшЕваЦ

основнА школА 
„јовАн јовАновиЋ змАј“
37242 Стопања
тел. 037/727-497

Помоћни радник
за рад у издвојеном одељењу у 
Риђевштици

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва услове из чл. 18 и 29 Правилника о 
организацији и систематизацији послова 
и радних задатака. Уз пријаву кандидат 
треба да достави: доказ о одговарајућем 
образовању; доказ да има држављанство 
Републике Србије (извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству); 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима 
(доказ се доставља пре закључења угово-
ра о раду). Доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - прибавља школа. Рок за 
пријављивање је 8 дана.

основнА школА 
„живАдин 
АпостоловиЋ“
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Наставник италијанског језика
са 33% радног времена

УСЛОВИ: Поред услова прописаних Зако-
ном о основама система образовања и вас-
питања, кандидати треба да испуњавају и 
услове предвиђене Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз прија-
ву доставити оверене преписе: дипломе 
о потребној стручној спреми; уверења о 
држављанству; извода из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Уверење о неосуђиваности приба-
вља школа. Пријаве се подносе на горена-
ведену адресу.

ош „дрАГомир мАрковиЋ“
37000 Крушевац, Луке Ивановића 3
тел. 037/3421-521

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
одсутних запослених
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. Кандидати треба да имају 
врсту и степен стручне спреме према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 11/2012); 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4. да су држављани Републи-
ке Србије. Кандидат је дужан да уз пријаву 
достави документацију којом доказује да 
испуњава услове конкурса, осим доказа из 
тач. 2, који се подноси пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу.

лЕсКоваЦ

ош „доситеј обрАдовиЋ“
Свође, 16210 Власотинце

Професор географије
са 35% радног времена

УСЛОВИ: VII степен, професор географије 
у наведеном занимању, према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи.

Професор историје
са 35% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен, професор историје 
у наведеном занимању, према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење којим се 
доказује да кандидат није осуђиван у сми-
слу чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уве-
рење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, прибавља се у поступку одлу-
чивања, пре закључења уговора о раду.
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предшколскА устАновА 
деЧији вртиЋ 
„деЧијА рАдост“
16230 Лебане, Цара Душана 68
тел. 016/843-767

Стручни сарадник-педагог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дип-
ломирани педагог; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; поседовање држављанства 
Републике Србије; радно искуство 1 годи-
на. Уз пријаву доставити: доказ о држа-
вљанству (извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију - не старије од 
шест месеци); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену 
копију радне књижице или потврду (ори-
гинал или оверену копију) о стеченом рад-
ном искуству. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. 
Доказ о здравственој способности подноси 
се пре закључења уговора о раду, а доказ 
о неосуђиваности прибавља установа. 
Пријаве на конкурс слати на горенаведену 
адресу или предати лично. Ближе инфор-
мације на број телефона: 016/843-767.

поништење оГлАсА 
основнА школА 
„рАдоје домАновиЋ“
16201 Манојловце

Оглас објављен 03.04.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништава 
се за радно место: наставник биоло-
гије, са 80% радног времена.

допунА оГлАсА 
ГимнАзијА лебАне
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-311

Оглас објављен 03.04.2013. године у 
публикацији „Послови“, допуњује се 
за радна места:
• професор српског језика и књижев-
ности, са 11,11% радног времена, 
тако што се додаје: на одређено вре-
ме до 31.08.2013. године; 
• професор француског језика, са 
22,22% радног времена, тако што 
се додаје: на одређено време до 
31.08.2013. године; 
• професор грађанског васпитања, 
са 35% радног времена, тако што 
се додаје: на одређено време до 
31.08.2013. године.

ош „вожд кАрАђорђе“
16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Домар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 
машинске, грађевинске, дрвопрерађивач-
ке или електро струке и положен струч-
ни испит из противпожарне заштите; да 
кандидат има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс, са кратком 
биографијом, кандидат треба да приложи 
(оверене фотокопије): диплому о заврше-
ном одговарајућем образовању; уверење 
о положеном стручном испиту из области 
заштите од пожара; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених. 
Уверење да кандидат није осуђиван приба-
вља школа по службеној дужности. Лекар-
ско уверење о здравственом стању доста-
вља се пре закључивања уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаву са документацијом 
слати на наведену адресу. Ближа оба-
вештења о конкурсу могу се добити на број 
телефона: 016/284-611.

ниш

првА нишкА ГимнАзијА 
„стевАн сремАц“
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник енглеског језика
за 18 часова недељне норме, 
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског боловања

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

Наставник математике
за 6 часова недељне норме, на 
одређено време ради замене 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор математике; дипломи-
рани математичар; дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар - информати-
чар; професор математике и рачунарства; 
дипломирани математичар за математи-
ку економије; дипломирани математичар 
- астроном; дипломирани математичар 
- примењена математика; дипломирани 
информатичар; дипломирани математи-
чар - професор математике; дипломирани 
математичар - теоријска математика; дип-
ломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом: Основи геометрије); дип-
ломирани професор математике - мастер; 
дипломирани математичар - мастер; про-
фесор математике - теоријско усмерење; 
професор математике - теоријски смер; 
дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предме-
том: Основи геометрије).

ОСТАЛО: Поред општих услова прописа-
них Законом о раду, кандидат треба да 
има стечено одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању - 44/10, почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да 
испуњава услове у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
гимназији; да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља школа по службе-
ној дужности); да има држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву са биографијом 
доставити: доказ о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству. Осим тога, 
вршиће се и претходна провера психофи-
зичких способности кандидата од стране 
Националне службе за запошљавање у 
Нишу, о чему ће кандидати бити благовре-
мено обавештени. Сва документа се прила-
жу у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ош „стевАн синђелиЋ“
Каменица, 18204 Горњи Матејевац
тел. 018/652-622

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу 
у Церју, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: професор разредне наставе; 
наставник разредне наставе; профе-
сор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском 
школом; професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; мас-
тер учитељ; дипломирани учитељ-мастер. 
Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду и посебних услова прописаних 
Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/2012), канди-
дат мора да испуњава и услове прописане 
Законом о основама система образовања 
и васпитања - да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат приликом закључења 
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уговора о раду); да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 наве-
деног Закона (доказ прибавља школа по 
службеној дужности) и да има држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву доста-
вити: диплому, уверење или други доказ о 
стручној спреми, уверење о држављанству 
РС и извод из матичне књиге рођених. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или у 
овереном препису. Проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима врши 
надлежна служба за послове запошља-
вања, након достављања пријаве. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ош „вук кАрАЏиЋ“
18210 Житковац, Ратка Јовића 10
тел. 018/887-055

Ложач парних котлова

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било 
ком занимању. Уз пријаву доставити: ове-
рену фотокопију дипломе; доказ о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о стручној оспособљености за оба-
вљање послова и радних задатака руковао-
ца топловодних котлова на чврсто гориво; 
лекарско уверење (предаје се пре закљу-
чења уговора о раду). Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

ош „добрилА 
стАмболиЋ“
18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Помоћни радник
са 50% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Извору

УСЛОВИ: завршена основна школа; пси-
хичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља шко-
ла по службеној дужности); држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву доставити: 
сведочанство о завршеној основној школи, 
уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених и уверење из суда да 
кандидат није осуђиван.

преХрАмбено 
ХемијскА школА
18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 23
тел. 018/245-645

Наставник хемије
са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдуже 
до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове утврђене Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Службени 
гласник-Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 
1/92...5/11, 8/11). Вршиће се претходна 
провера психофизичких способности кан-
дидата који уђу у ужи избор од стране 
службе за послове запошљавања у Нишу. 
Уз пријаву доставити (у овереној фотоко-
пији): доказ о стручној спреми, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге 
рођених.

нови па Зар

ош „вук кАрАЏиЋ“
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710

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

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). 
Уз пријаву на конкурс доставити следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству. Уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима - лекарско уве-
рење прилаже кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду. Уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - прибавиће 
школа по службеној дужности.

поништење конкурсА 
основнА школА 
„десАнкА мАксимовиЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-360, 316-361

Конкурс објављен 03.04.2013. године 
у публикацији „Послови“, поништава 
се у целости.

основнА школА 
„десАнкА мАксимовиЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-360, 316-361

Наставник музичке културе
са 25% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају следеће услове: одговарајућа висока 
школска спрема према чл. 8 став 2 тач. 1 
и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да су држављани Репу-
блике Србије; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела. Уз пријаву кандидати треба да 
доставе: оверен препис дипломе о стече-
ној стручној спреми; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

уГоститељско 
туристиЧкА школА
36300 Нови Пазар
Расима Халиловића бб
тел. 020/317-496

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: За директора може бити изабра-
но лице које испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег образовања из 
чл. 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (високо образо-
вање стечено на студијама другог степе-
на-дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању 
или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, за наставника угос-
титељско-туристичке школе, педагога или 
психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце); психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; најмање 
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пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; положен испит 
за директора установе. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: доказ о држављанству (извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству); оверен препис (фотокопију) 
дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис (фотокопију) документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду о радном искуству. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на број телефона: 
020/317-496.

ош „вук кАрАЏиЋ“
36320 Тутин, Кулина бана 5
тел. 020/811-180

Професор српског језика

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у сми-
слу чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/2011), стручна спрема у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник-Просветни гласник 
РС“, бр. 11/2012). Кандидат уз пријаву на 
конкурс треба да достави: оверен препис 
или копију дипломе стеченом о високом 
образовању, не старије од 6 месеци и уве-
рење о држављанству Републике Србије. 
У поступку одлучивања о избору канди-
дата директор прибавља мишљење школ-
ског одбора, а одлуку о избору кандидата 
доноси у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења. Изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима. 
Непотпуне и пријаве које нису благовре-
мено поднете неће бити разматране. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са потребном документацијом 
подносе се на адресу школе, са назнаком: 
„За пријем у радни однос на неодређено 
време“, са називом радног места на које се 
кандидат пријављује.

нови с а д

ФАкултет 
теХниЧкиХ нАукА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Квалитет, 
ефективност и логистика

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стру-
ке индустријско инжењерство и менаџ-
мент, стручно усавршавање у иностран-
ству, познавање страних језика (енглески 
и немачки) и услови прописани чл. 70 
Закона о високом образовању. Приложити: 
молбу за избор у звање и пријем у радни 
однос (навести прецизан назив уже научне 
области), краћу биографију, оверене фото-
копије диплома, доказ о држављанству, 
списак објављених научних радова, књиге 
и саме радове, уверење о одобреној док-
торској дисертацији или уверење о упису 
на докторске студије, уверење о упису на 
мастер студије. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу. Комисија ће разматрати само 
благовремене и потпуне пријаве. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања.

прАвни ФАкултет 
у новом сАду
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 1

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, прав-
ни факултет са VIII степеном стручне спре-
ме, доктор правних наука. Услови за избор 
предвиђени су Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010 и 93/2012), Статутом Универзи-
тета, Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника Универзитета у 
Новом Саду, Статутом Факултета и Правил-
ником о систематизацији радних места. Уз 
пријаву кандидат треба да приложи: краћу 
биографију, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, диплому 
о завршеном правном факултету, дипло-
му или уверење о научном степену докто-
ра правних наука (оригинал или оверену 
фотокопију), списак својих научних радова 
и по један примерак тих радова. Пријаве се 
подносе у року од 15 дана од дана објављи-
вања, на горенаведену адресу.

ош „АлексА шАнтиЋ“
21426 Вајска

Директор

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 8 став 2 чл. 59 и чл. 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/2011): да има високо образо-
вање стечено на студијама другог степе-
на - мастер академске студије, специја-
листичке академске или струковне студије, 
у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 
10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године за наставника основне школе, 
педагога или психолога; поседовање доз-
воле за рад (лиценце); савладана обука и 
положен испит за директора школе; посе-
довање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Директор се бира на период 
од четири године. Уз пријаву приложити: 
доказ о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, дипломе, уверење о 
положеном стручном испиту, потврду о 
радном искуству, уверење о психофизич-
кој и здравственој способности, радну 
биографију, доказ о савладаној обуци и 
положеном испиту за директора установе. 
Уверење о некажњавању прибавља школа 
по службеној дужности. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближа обавештења на број телефо-
на: 021/775-873. Рок за пријављивање је 
15 дана.
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Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар

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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ФАкултет 
теХниЧкиХ нАукА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Расписује конкурс за изборе у звања 
и заснивање радног односа за сле-
дећа радна места:

Ванредни или редовни 
професор за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Производни системи, 
организација и менаџмент
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
правни факултет, докторат правних нау-
ка у привредноправној области, искуство 
у образовном процесу на високошкол-
ској установи у подручју индустријског 
инжењерства и менаџмента у трајању од 
најмање 5 година и услови прописани чл. 
64 Закона о високом образовању.

Ванредни или редовни 
професор за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Електроника

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, елек-
тротехничке струке и услови прописани 
чл. 64 Закона о високом образовању.

Ванредни професор за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Инжењерство 
заштите животне средине

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
машинске струке, минимум 10 година рад-
ног искуства у извођењу наставе у висо-
кошколској установи у области обновљивих 
извора енергије, вишегодишње искуство 
у изради пројеката и радови објављени 
из области обновљивих извора енергије 
и учешће на прокектима Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и 
услови прописани чл. 64 Закона о високом 
образовању.

Доцент за ужу стручну, 
уметничку односно научну 
област Телекомуникације и 
обрада сигнала
са 5% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, елек-
тротехничке струке, радно искуство нај-
мање 5 година из области аквизиције и 
обраде медицинских дводимензионалних 
и тродимензионалних сигнала, докторат и 
публиковани научни радови из исте обла-
сти и услови прописани чл. 64 Закона о 
високом образовању.

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Производни системи, 
организација и менаџмент - 
Управљање инвестицијама

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор економских наука и магистар економ-
ских наука, искуство у образовном проце-
су на високошколској установи у подручју 
индустријског инжењерства и менаџмента 
у трајању од најмање 5 година, искуство у 
раду на пројектима и услови прописани чл. 
64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Инжењерство заштите 
животне средине

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
струке инжењерство заштите животне 
средине, минимум 3 године радног иску-
ства у настави у високошколској устано-
ви у области управљање отпадом, више-
годишње искуство у изради пројеката из 
области заштите животне средине, обја-
вљени међународни радови у међународ-
ним часописима на SCI листи и учешће на 
пројектима Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и услови прописани 
чл. 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Машине алатке, 
флексибилни технолошки 
системи и аутоматизација 
поступака пројектовања

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
машинске струке, смер производно машин-
ство, магистарски рад из области про-
изводног машинства-ужа научна област 
Машине алатке, докторска дисертација из 
области производног машинства-ужа науч-
на област Машине алатке и услови пропи-
сани чл. 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Примењене рачунарске 
науке и информатика

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
струке електротехнике и рачунарства, 
магистар техничких наука, искуство у 
области архитектуре рачунара и асемблер-
ског програмирања, искуство у системском 
и мрежном програмирању на програм-
ским језицима C и C++, искуство у развоју 
софтвера за UNIX оперативне системе, пре 
свега за LINUX, искуство у развоју дистри-
буираног софтвера заснованог на RPC, 
COBRA i MPI технологијама, искуство у 
области рачунарства високих перформан-
си (high-performance computing), искуство 
у развоју софтвера и система отпорних 
на отказе (fault-tolerant), пре свега отпор-
них на отказе мреже, познавање обла-
сти и проблема везаних за ослоњивост 
(dependability) и безбедност (security) и 
услови прописани чл. 72 Закона о високом 
образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Уметност примењена 
на архитектуру, технику и 
дизајн - Класична анимација

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
магистар уметности, радно искуство у 
извођењу вежби, уписане докторске сту-
дије из Дигиталне уметности, референтни 
радови и услови прописани чл. 72 Закона о 
високом образовању.

Истраживач сарадник за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Електроника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
електротехничке струке и услови пропи-
сани чл. 72 Закона о научноистраживачкој 
делатности.

ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у 
звање и пријем у радни однос (навести 
прецизан назив уже научне области) и 
доказе о испуњености услова конкурса: 
краћу биографију, оверене фотокопије 
диплома, доказ о држављанству, списак 
објављених научних радова, књиге и саме 
радове, уверење о одобреној докторској 
дисертацији или уверење о упису на док-
торске студије, уверење о упису на мас-
тер студије. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу, за сваки конкурс појединачно. 
Комисија ће разматрати само благовреме-
не и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања.

високА пословнА 
школА 
струковниХ студијА 
у новом сАду
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Предавач за ужу научну 
област Пословна економија и 
менаџмент, наставни предмет: 
Трговински маркетинг
на одређено време од 5 година

Предавач за ужу научну 
област Економска теорија и 
политика, наставни предмет: 
Финансијска стратегија и 
планирање пореза
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: магистар економских наука; 
најмање пет референци из одговарајуће 
научно-стручне области, објављених у 
категоризованим домаћим и међународ-
ним научним часописима/конференција-
ма; способност за наставни рад; држа-
вљанство Републике Србије. Лице које је 
правоснажном пресудом осуђено за кри-
вично дело против полне слободе, фалси-
фиковања јавне исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у 
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обављању послова у високошколској уста-
нови, не може стећи звање наставника, 
односно сарадника. Уз пријаву на конкурс 
кандидати подносе: фотокопије диплома 
о завршеним основним и постдипломским 
студијама; биографију; списак научних и 
стручних радова, као и саме радове; доказ 
о држављанству. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Комисија 
ће у року од 60 дана од дана истека рока 
за пријаву на конкурс сачинити извештај 
о пријављеним кандидатима и ставити га 
на увид јавности на период од 8 дана, о 
чему ће кандидати бити обавештени путем 
огласне табле и сајта школе.

универзитет 
„синГидунум“ 
ФАкултет зА европске 
прАвно-политиЧке 
студије
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-200

Наставник за ужу научну 
област - Приватноправне 
науке
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, 
докторат из одговарајуће области. Општи 
и посебни услови предвиђени су Законом о 
високом образовању и Статутом Факулте-
та, као и способност за наставни рад.

сАобрАЋАјнА 
школА „пинки“
21000 Нови Сад, Шумадијска 12а
тел. 021/527-155

Референт за ученике

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било 
ком занимању.

Спремачица-спремач

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: да кандидат има држављанство 
РС; да поседује психофизичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити: извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци) или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, оверену фотокопију све-
дочанства о стеченој школској спреми. 
Уверење о неосуђиваности школа приба-
вља по службеној дужности, а лекарско 
уверење о психофизичкој и здравственој 
способности доноси само изабрани канди-
дат. Пријаве слати на адресу школе. Неу-
редне, непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

ош „здрАвко ЧелАр“
21412 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1
тел. 021/760-014
е-mail: rudic.milanka@аbаkusbp.net

Спремачица
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завр-
шена основна школа. Кандидат треба да 
испуњава услове из чл. 120 став 1 тач. 1-4 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011). Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да достави: оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ФАкултет 
теХниЧкиХ нАукА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Доцент или ванредни 
професор за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Уметност примењена 
на архитектуру, технику и 
дизајн - Класична анимација

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
магистар уметности - област нових ликов-
них медија, најмање 5 година радног иску-
ства у настави у звању доцента или ван-
редног професора или еквивалентном 
наставничком звању, односно искуство у 
настави, поседовање референтних радова 
из области за коју се бира и услови про-
писаном чл. 64 Закона о високом образо-
вању. Приложити: молбу за избор у звање 
и пријем у радни однос (навести преци-
зан назив уже научне области), доказе о 
испуњености услова конкурса - краћу био-
графију, оверене фотокопије диплома, 
доказ о држављанству, списак објављених 
научних радова, књиге и саме радове, уве-
рење о одобреној докторској дисертацији 
или уверење о упису на докторске студије, 
уверење о упису на мастер студије. Прија-
ве слати на горенаведену адресу. Комисија 
ће разматрати само благовремене и потпу-
не пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања.

предшколскА устАновА 
деЧији вртиЋ 
деЧији едукАтивни 
центАр „пуж“
21000 Нови Сад, Лазе Нанчића 50
тел. 021/6398-870
е-mail: decijiеdukativnicentarpuz@yahoo.com

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: завршена средња медицинска 
школа, смер медицинска сестра-васпитач, 
предвиђен је пробни рад од 1 месеца. CV 
слати на горенаведену адресу или на мејл. 
Рок за пријављивање је 15 дана. Само кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на интервју.

панчЕво

ош „ђурА јАкшиЋ”
26220 Ковин, ЈНА бр. 34
тел/факс: 013/741-081
е-mail: оsdjaksic@оpen.telekom.rs

Професор енглеског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
опште услове из Закона о раду и посебне 
услове из чл. 8 ст. 2 тач. 1 и 2, чл. 120 ст. 
1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 
52/011) и услове из Правилника о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник-
Просветни гласник РС“, бр. 3/93, 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 1/08, 6/08, 8/08, 4/09, 9/09 и 3/10), да 
имају одговарајуће образовање, држављан-
ство Републике Србије, психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, 
да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву кандидати треба да 
приложе: CV - краћу животну и радну био-
графију, оверен препис/фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом образовању, оверен 
препис/фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, оверен препис/фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци). Уверење да кандидат није осуђиван по 
службеној дужности прибавља школа. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и учени-
цима доставља се пре закључења уговора о 
раду. У току трајања поступка одлучивања о 
избору директор врши ужи избор кандидата 
који се у року од 8 дана од дана истека рока 
за подношење пријава упућују на претход-
ну проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Наци-
олална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака, а у складу са 
чл. 130 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, по распореду који утврди 
школа у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве слати на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање
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ош „борА рАдиЋ”
26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511
факс: 013/752-246
e-mail: оsboraradic@madnet.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће обра-
зовање из чл. 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) за 
наставника ове врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога, односно да 
је стекао одговарајуће образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне сту-
дије) у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10. септембра 2005. годи-
не или 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-лиценцу за наставника, педагога 
или психолога; обуку и положен испит за 
директора установе (није услов за избор 
на дужност али јесте услов за њено оба-
вљање - кандидат изабран за директо-
ра школе дужан је да положи испит за 
директора, сходно условима прописаним 
Законом о основама система образовања 
и васпитања, као и условима које про-
писује министар); да испуњава услове 
прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 
52/11); најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидати су дужни да доставе следећу 
документацију: пријаву са прегледом кре-
тања у служби и биографским подацима, 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверену фотоко-
пију), извод из матичне књиге рођених 
трајног карактера (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лицен-
цу (оригинал или оверену фотокопију), 
потврду о радном искуству у области обра-
зовања и васпитања, лекарско уверење 
да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученици-
ма - не старије од 6 месеци, уверење да 
против лица није покренута истрага, нити 
подигнута оптужница код надлежног суда 
(доказ о неосуђиваности, односно извод из 
евиденције МУП-а прибавља школа). Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити на горенаведену 
адресу.

ош „брАтство и 
јединство“
26310 Алибунар, Вука Караџића 4
тел. 013/641-005, 2100-164

Наставник математике
са 12 часова наставе недељно

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
поред законом прописаних општих услова 
и следеће услове: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломира-
ни математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, 
дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математи-
чар - математика финансија (са изборним 
предметом: Основи геометрије), дипло-
мирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер 
професор математике и физике, мастер 
професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и мате-
матике, дипломирани професор матема-
тике-мастер, дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом: 
Основи геометрије), дипломирани мате-
матичар - професор математике, дипло-
мирани математичар - теоријска матема-
тика, дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом: Основи геомет-
рије), професор хемије - математике, про-
фесор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије 
- математике, професор математике - тео-
ријско усмерење, професор математике 
- теоријски смер, дипломирани математи-
чар и информатичар; лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипло-
мирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним 
испитом из предмета: Геометрија или 
Основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике, односно 
математике и информатике; да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 
8 и испуњава услове из члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат подноси уз пријаву на кон-
курс и доказ о стеченом високом образо-
вању на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке стру-
ковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе; доказ 
да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено 

на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса 
бодова (оригинал или оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених - 
на новом образцу (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); фотокопију радне књижице. 
Лекарско уверење о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способан за рад 
са децом и ученицима подноси се школи 
пре закључења уговора о раду. Доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - при-
бавља школа по службеној дужности. У 
поступку одлучивања о избору наставника 
директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофизич-
ких способности. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученици-
ма врши Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих пос-
тупака. Уколико је већ извршена провера 
психофизичких способности (у периоду 
од 6 месеци пре истека рока за пријаву на 
овај конкурс), назначити у пријави када 
је и где извршена. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве са потребним прило-
зима којима доказује да испуњава услове 
овог конкурса, кандидат треба да доста-
ви искључиво поштом, на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са приложеним, а неовереним 
фотокопијама неће бити узете у разма-
трање. Бројеви телефона за информације: 
013/641-005 и 013/2100-164.

ош „3. октобАр“
26361 Локве, Лењинова 95
тел. 013/646-155

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дип-
ломирани правник-мастер, дипломира-
ни правник који је стекао високо образо-
вање на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, са положеним секре-
тарским испитом. Поред општих усло-
ва, кандидат треба да испуњава и усло-
ве утврђене Законом о основној школи и 
Законом о основама система образовања 
и васпитања. Потребно је да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 8, 120, 130 
и 132 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања и да има држављанство Републике 
Србије. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Уз пријаву доставити краћу биографију и 
доказе о испуњености услова, у оригина-

Наука и образовање
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лу или препису или оверене фотокопије: 
диплому о стеченом образовању (оверена 
фотокопија или препис дипломе), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (не ста-
рији од 6 месеци), потврду о положеном 
секретарском испиту (оверена фотоко-
пија). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
подноси се пре закључења уговора о раду, 
а доказ да није осуђиван према члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља шко-
ла. Настава се изводи на румунском јези-
ку, па је обавезно знање румунског језика. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у складу са 
законом, након истека рока за подношење 
пријава. Пријаве на конкурс доставити у 
затвореним ковертама, са назнаком: „За 
конкурс“, непосредно школи или на адресу 
школе.

пирот

пу „дрАГицА лАловиЋ“
18310 Бела Паланка, Лоле Рибара бб
тел. 018/855-038

Сервирка

УСЛОВИ: да кандидат поседује одгова-
рајуће образовање - завршена основна 
школа; да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 
држављанство Републике Србије; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 
уверење о држављанству и оверену копију 
дипломе о стеченом образовању. Одлуку 
о избору кандидата директор ће донети у 
року од 30 дана од дана подношења прија-
ва. Пријаве слати на горенаведену адре-
су. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити у управи установе, на број телефо-
на: 018/855-038.

ош „млАдост“
18215 Велико Боњинце
тел. 010/2681-028

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 20% радног времена

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове из Правилника о врсти стручне 
спреме наставника, васпитача и стручних 
сарадника у основној школи, као и услове 
из чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву кандидат 
подноси: пријаву са кратком биографијом, 
оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од шест 
месеци), оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оверену 
фотокопију радне књижице са подацима о 
радном стажу, оригинал или оверену фото-
копију дипломе којом се потврђује стручна 
спрема, оригинал или оверену фотокопију 
уверења суда да се против њега не води 
кривични поступак за кривична дела која 
се гоне по службеној дужности. Доказ да 
кандидат има психофизичку способност 
за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључивања уговора о раду. Доказ да 
кандидат није осуђиван прибавља школа. 
Пријављивање на конкурс се врши поштом 
или лично на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Сва обавештења могу 
се добити у школи или на број телефона: 
010/2681-028.

пож арЕваЦ

центАр зА културу 
„војислАв илиЋ млАђи“
12374 Жабари, Кнеза Милоша 70
тел. 012/250-858

Приправник
на одређено време од 12 месеци, 
ради оспособљавања кроз практичан 
рад

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин 
Републике Србије; да је пунолетан; да има 
општу здравствену способност; да има 
прописану стручну спрему; да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном орга-
ну. Поред општих услова предвиђених чл. 
6 Закона о радним односима у државним 
органима, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: високо образовање стече-
но на студијама другог степена, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године-економски факултет.

Организатор културно-
уметничког програма

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин 
Републике Србије; да је пунолетан; да има 
општу здравствену способност; да има 
прописану стручну спрему; да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном орга-
ну. Поред општих услова предвиђених чл. 
6 Закона о радним односима у државним 
органима, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: IV степен стручне спреме, 
без радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биогра-
фијом подносе се следећа документа, у 
оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплома о стручној спреми; уверење о 
држављанству Републике Србије (не ста-
рије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених (издат на обрасцу сходно 
Закону о матичним књигама, објављеном у 
„Службеном гласнику РС”, бр. 20/09); уве-
рење о здравственом стању (не старије од 
шест месеци) - доставити након доноше-
ња одлуке о пријему кандидата; уверење 
основног и вишег суда да против лица 
није покренута истрага и да није подигну-
та оптужница; уверење полицијске управе 
да лице није осуђивано за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Пријава са доказима о 
испуњавању услова из огласа подноси се 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс-не отварати”, у затвореној ковер-
ти, у року од осам дана. Рок почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, у оригиналу или у 
фотокопији овереној у општини или суду, 
као и непотпуне, неуредне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

основнА школА 
„вук кАрАЏиЋ“
12221 Мајиловац
тел. 012/674-008

Секретар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дип-
ломирани правник-мастер или дипломира-
ни правник који је стекао високо образо-
вање на студијама у трајању од најмање 
четири године и остали услови прописани 
чл. 68 и чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 52/09 и 72/11). Уз прија-
ву кандидат доставља доказ да има одго-
варајуће образовање (прописану врсту и 
степен стручне спреме), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци) 
и уверење да се против њега не води суд-
ски поступак за кривична дела предвиђена 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
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система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месеци). Документа се подносе 
у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Лекарско уверење подноси се непосредно 
пре закључења уговора о раду, у складу са 
чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на адресу школе. Све 
додатне информације и обавештења могу 
се добити на број тел. 012/674-008.

јАвнА устАновА 
културни центАр
12220 Велико Градиште
Кнеза Лазара 28
тел. 012/661-179

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити имено-
вано лице које поред законом прописа-
них општих услова испуњава и следеће 
услове: да има високу стручну спрему, 
да поднесе програм рада Културног цен-
тра Управном одбору, да нема законских 
сметњи за његово именовање. Неопходно 
је да кандидати уз програм рада поднесу 
и следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених-оригинал или оверена фотоко-
пија, извод из књиге држављана РС-ори-
гинал или оверена фотокопија, доказ о 
неосуђиваности, оверену фотокопију лич-
не карте, радну књижицу, кратку био-
графију. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријава на конкурс са докази-
ма подноси се препорученом пошиљком 
или лично на адресу: ЈУ Културни центар 
Општине Велико Градиште, Кнеза Лазара 
28, 12220 Велико Градиште, са назнаком: 
„За јавни конкурс за избор директора“.

медицинскА школА
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6-8

Наставник рачунарства и 
информатике
на одређено време

УСЛОВИ: професор математике и рачу-
нарства; професор математике, односно 
дипломирани математичар, смер рачунар-
ство и информатика; дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани инжењер електротехнике, 
сви смерови, односно одсеци; дипломи-
рани инжењер електронике, сви смерови, 
односно одсеци; дипломирани инжењер за 
информационе системе, односно дипломи-
рани инжењер организације за информа-
ционе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за инфор-
мационе системе, информационе систе-
ме и технологије; дипломирани инжењер 

информатике, односно дипломирани 
инжењер рачунарства; дипломирани еко-
номист, смерови: кибернетско-организа-
циони, економска статистика и информа-
тика, економска статистика и кибернетика, 
статистика и информатика или статистика, 
информатика и квантна економија; про-
фесор технике и информатике; дипломи-
рани математичар. Наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада из предмета 
Рачунарство и информатика може да изво-
ди и лице са завршеним факултетом које 
је у току студија савладало програм рачу-
нарства и информатике у трајању од нај-
мање четири семестра. Испуњеност услова 
из става 2 ове тачке утврђује Министар-
ство просвете, на основу наставног пла-
на и програма студија. Кандидат треба да 
испуњава услове прописане чл. 8, чл. 120 
и чл. 121 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11), Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
5/2011 и 8/2011). Уз пријаву на конкурс 
приложити следећу документацију (у ори-
гиналу или оверене фотокопије): диплому, 
извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству. Докази о испуње-
ности услова из члана 120 став 1 тач. 1 и 4 
и став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања подносе се уз прија-
ву на конкурс, доказ из члана 120 став 1 
тачка 2 пре закључења уговора о раду, а 
из става 1 тачка 3 истог члана прибавља 
школа. Непотпуне и/или неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања, на адресу 
школе.

ју „нАродни музеј 
велико ГрАдиште“
12220 Велико Градиште
Кнеза Лазара 40

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити имено-
вано лице које поред законом прописаних 
општих услова испуњава и следеће усло-
ве: да има високу стручну спрему-високо 
образовање на студијама другог степе-
на-дипломске академске студије-мастер 
(магистарске студије) или специјалистич-
ке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије или високо образо-
вање на основним студијама у трајању 
од четири године; филозофски факултет: 
групе историја, историја уметности, етно-
логија и археологија; три године радног 
искуства на пословима из области култу-
ре; да је учествовао и руководио струч-
ним, научним и музеолошким пројекти-
ма; да поседује руководеће способности, 
знања и искуство; да поднесе програм 
рада Управом одбору; да познаје и актив-
но употребљава најмање један страни 

језик; радно искуство од најмање шест 
месеци - руководилац музеја; члан нај-
мање једног струковног удружења. Неоп-
ходно је да кандидати за директора поред 
програма рада и развоја Музеја поднесу 
и следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, извод из књиге држављана РС, 
доказ о неосуђиваности, оверену фотоко-
пију личне карте, доказ о радном искуству 
из области културе, кратку биографију. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Поднета документација 
се не враћа кандидатима. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
јавни конкурс за избор директора“. По дос-
тављању документације УО Народни музеј 
„Велико Градиште“ ће у року од 5 дана од 
дана завршетка конкурса донети одлуку 
о најбољем кандидату и исту објавити на 
огласној табли ЈУ „Народни музеј Велико 
Градиште“ у Великом Градишту и огласној 
табли Општине Велико Градиште.

основнА школА 
„јовАн шербАновиЋ“
12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел. 012/7642-190

Наставник хемије
са 30% радног ангажовања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
одговарајућег образовања, лекарско уве-
рење о способности за рад, да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, да има држављан-
ство Републике Србије. Обавезан разговор 
са кандидатом и пробни рад. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања.

нАроднА библиотекА 
„вук кАрАЏиЋ“
12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 6
тел. 012/662-208

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну 
спрему (студије другог степена-дипломс-
ке академске студије-мастер) из области 
друштвено-хуманистичких наука, најмање 
3 године радног искуства на пословима у 
култури, да има положен стручни испит из 
библиотечко-информационе делатности, 
да поднесе програм рада и развоја библио-
теке, да нема законских сметњи за његово 
именовање. Уз пријаву на конкурс канди-
дат обавезно прилаже: предлог програма 
рада и развоја Библиотеке за мандатни 
период од четири године, биографију која 
мора да садржи елементе који доказују 

Наука и образовање
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релевантну стручност, оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченој стручној спреми, доказ о радном 
искуству - оверену фотокопију радне књи-
жице и оверену потврду о радном искуству 
у VII степену стручне спреме, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци) и 
извод из матичне књиге рођених (оригина-
ли или оверене фотокопије); уверење суда 
о некажњавању, односно да против кан-
дидата није покренута истрага, нити да је 
подигнута оптужница. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријава са потребном 
документацијом подноси се препорученом 
пошиљком или лично на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За јавни конкурс за 
избор директора“.

ош „милисАв николиЋ“
12313 Божевац
тел. 012/281-145, 281-146

Домар
за рад у издвојеном одељењу 
Црљенац

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ква-
лификовани радник; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да има 
држављанство Републике Србије; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс прило-
жити: диплому о степену стручне спреме, 
извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству. Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. 
Уверење о неосуђиваности прибавља шко-
ла. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, на адресу школе. Документа се при-
лажу у оригиналу или као оверене фотоко-
пије. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

пријЕпољЕ

ош „свети сАвА“
31300 Пријепоље, Лоле Рибара 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 59 
став 5 и чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и 
опште услове: високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академс-
ке студије или специјалистичке струковне 
студије) у складу са Законом о високом 

образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10.09.2005. године или 
на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису које је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. 
године, за наставника школе, педагога или 
психолога, да има здравствену способност 
за рад са ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, да има држављанство РС, да посе-
дује дозволу за рад-лиценцу за наставника 
(односно положен стручни испит), поло-
жен стручни испит за директора, (уколи-
ко нема, изабрани кандидат биће у обаве-
зи да у законском року положи испит за 
директора школе), најмање 5 година рад-
ног искуства на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег 
високог образовања. Уз пријаву прило-
жити: биографију са кратким прегледом 
кретања у служби, диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ о посе-
довању лиценце за рад (уверење о поло-
женом стручном испиту), доказ о радном 
стажу у области образовања и васпитања, 
уверење о држављанству РС (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них, доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима 
(не старије од 6 месеци), уверење да кан-
дидат није осуђиван у складу са законом. 
Сва наведена документа морају бити у ори-
гиналу или оверене копије. Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ош „12. децембАр“
36310 Сјеница, Нова бб

Школски психолог
на одређено време до повратка 
раднице са боловања

УСЛОВИ: професор психологије, дипло-
мирани психолог општи смер или смер 
школске психологије, дипломирани школ-
ски психолог педагог, дипломирани школ-
ско-клинички психолог, дипломирани 
психолог, мастер психолог, дипломирани 
психолог мастер. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломи-
рани мастер треба да поседује најмање 
30 ЕСПБ из развојно педагошких пред-
мета. Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, услова прописаних Зако-
ном о основној школи и Законом о осно-
вама система образовања и васпитања, 
кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове у погледу стручне спреме: VII сте-
пен стручне спреме у одговарајућем зани-
мању, према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 11/08, 2/09, 4/09, 
3/10, 11/2012). Кандидати су дужни дос-
тавити следећу документацију: диплому о 

завршеној школи, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, лекар-
ско уверење, да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима. Уверење да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља установа.

ош „момир пуцАревиЋ“
31320 Нова Варош, Акмачићи

Наставник физике
за 6 часова наставе недељно (30% 
норме)

Наставник музичке културе
за 5 часова наставе недељно (25% 
норме)

Наставник енглеског језика
за 18 часова наставе недељно

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из 
чл. 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, а по Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима; 3. да кандидати нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4. држављанство Републике 
Србије. Докази о испуњености услова из 
тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, 
доказ из тачке 2 пре закључења уговора о 
раду, а доказ из тачке 3 прибавља школа.

основнА школА 
„душАн томАшевиЋ 
Ћирко“
31300 Пријепоље, Велика Жупа

Наставник биологије
са 10% норме (2 часа недељно)

УСЛОВИ: У радни однос може бити при-
мљено лице под условима прописаним 
законом: одговарајуће образовање - Пра-
вилник о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 8/08, 
11/08); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство РС.

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
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бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
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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
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за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
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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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проКУпљЕ

основнА школА 
„никодије 
стојАновиЋ тАтко“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
радника са неплаћеног одсуства

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одго-
варајуће образовање у складу са Законом 
о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи, као и услови утврђени чл. 
120 истог Закона.

Помоћни радник
за рад на терену
2 извршиоца

Помоћни радник
на одређено време до повратка 
радника са неплаћеног одсуства, са 
70% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, да кан-
дидат испуњава услове из чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: краћу био-
графију, оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству-не старије од шест месе-
ци. Уверење о неосуђиваности и потврду 
да се против кандидата не води кривич-
ни поступак - прибавља школа. Лекарско 
уверење изабрани кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са учени-
цима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ГимнАзијА прокупље
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/321-110

Школски педагог
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дип-
ломирани педагог, професор педагогије, 
дипломирани психолог-педагог.

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства, са 
20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фесор, филолог за енглески језик и књи-
жевност.

ОСТАЛО: Потребна документација: прија-
ва са биографијом, диплома о стручној 
спреми, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

поништење оГлАсА 
ош „топлиЧки Хероји“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Оглас објављен 27.03.2013. године 
у публикацији „Послови“, за радно 
место: професор енглеског језика, 
са 66% норме, на одређено време 
до повратка радника са боловања, 
поништава се у целости.

средњА школА блАце
18420 Блаце, Краља Петра I 3
тел. 027/371-315

Наставник пољопривредне 
групе предмета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
дипломирани инжењер пољопривре-
де за ратарство, дипломирани инжењер 
пољопривреде, смер ратарско-повртарски, 
дипломирани инжењер пољопривреде, 
одсек или смер ратарски.

Наставник хигијене
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, док-
тор медицине, доктор стоматологије.

Наставник физичке културе 
(васпитања)
на одређено време до повратка 
радника са послова директора школе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фесор физичког васпитања, дипломирани 
педагог физичке културе, дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта.

ОСТАЛО: високо образовање на студија-
ма другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академс-
ке студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08 и 44/10) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, све у складу са чл. 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11) и у складу са Правилником; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела прописана чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11) и да је држављанин Републике 
Србије. Кандидат уз пријаву треба да дос-
тави: диплому о стеченом високом образо-
вању, потврду са факултета о положеним 
испитима из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, уве-
рење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених, све у оригиналу или у ове-
реној фотокопији. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о 
раду, уверење да није осуђиван прибавља 
школа. У поступку одлучивања о избору 
наставника директор врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности, у року од 8 
дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих посту-
пака. У року од 8 дана од дана добијања 
резултата провере директор прибавља 
мишљење органа управљања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

поништење оГлАсА 
музиЧкА школА 
„корнелије стАнковиЋ“
18400 Прокупље
Василија Ђуровића Жарког 1
тел. 027/322-636

Оглас објављен 27.03.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништава 
се у целости.

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
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еуш „вук кАрАЏиЋ“
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12

Директор

УСЛОВИ: Директор може да буде лице које 
испуњава услове прописане чл. 59 став 5 
и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно да има одго-
варајуће високо образовање; дозволу за 
рад, односно лиценцу (положен стручни 
испит), најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије. Директор се бира на период 
од четири године, а мандат тече од дана 
ступања на дужност. Рок за подношење 
пријаве је 15 дана од дана објављивања. 
Пријављивање кандидата врши се подно-
шењем писане пријаве на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидат за директора подноси: 
биографске податке, односно радну био-
графију; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, стручном 
испиту (дозволи за рад); потврду образов-
но-васпитне установе о радном искуству 
на пословима образовања и васпитања; 
уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима - не 
старије од шест месеци.

предшколскА устАновА 
„ЧикА јовА змАј“
11420 Смедеревска Паланка
Трг хероја 21
тел. 026/317-194

Васпитач
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1. VI степен стручне спре-
ме, виша школа за васпитача; 2. положен 
стручни испит (лиценца); 3. психофизичка 
и здравствена способност за рад са децом; 
4. да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; 5. радно 
искуство у области предшколског обра-
зовања и васпитања најмање 1 година; 
6. да је држављанин Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс поднети доказе о 
испуњености услова из тач. 1, 2, 5 и 6, у 
оригиналу или у овереној фотокопији која 

не сме бити старија од шест месеци. Доказ 
о испуњености услова из тач. 3 изабрани 
кандидат подноси пре закључења угово-
ра о раду. Доказ о испуњености услова из 
тач. 4 прибавља установа. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаву на кон-
курс доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Обавезно назначити на коверти за које 
радно место се конкурише.

ош „брАнА јевтиЋ“
11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Наставник - професор 
математике
са 66% радног времена (26,4 часа 
недељно)

Наставник-професор 
математике

УСЛОВИ: Поред општих услова, канди-
дат треба да испуњава и услове утврђе-
не Законом о основној школи, Законом 
о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи, као и услове прописане 
чл. 8, чл. 120 и чл. 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - да 
има одговарајуће образовање, у складу 
са Законом о основама система образо-
вања и васпитања, Законом о основној 
школи и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, држављанство Републике Србије. У 
складу са чл. 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања, настав-
ник мора да има образвање из психолош-
ких, педагошких и медодичних дисципли-
на стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Послове наставника-про-
фесора математике може да обавља лице 
само уз испуњавање услова за рад пропи-
саних чл. 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на 
оглас поднети краћу биографију и доказе 
о испуњености услова - оригинал, препис 
или фотокопију оверену од стране надлеж-
ног органа следећих докумената: уверења 
о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извода из матичне књиге рођених (на 
новом обрасцу, без обзира на датум изда-
вања), дипломе о стеченом образовању, 
ако је кандидат положио стручни испит 
или испит за лиценцу - уверења о истом, 
доказа да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисципли-

на стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду, а доказ да 
није осуђиван према чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - прибавља школа. Прове-
ру психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака, а у поступку 
одлучивања о избору наставника дирек-
тор ће поступити у складу са чл. 130 став 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Пријаве на оглас, са доказима 
о испуњености услова за рад на наведеним 
пословима, кандидати подносе на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

економско-
уГоститељскА 
школА „вук кАрАЏиЋ“
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12

Директор

УСЛОВИ: Директор може да буде лице 
које испуњава услове прописане чл. 59 
став 5 и чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, односно: 
има одговарајуће високо образовање; доз-
волу за рад - лиценцу (положен стручни 
испит); најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије. Директор се бира на период 
од четири године, а мандат тече од дана 
ступања на дужност. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Пријављивање кандидата се врши подно-
шењем писане пријаве на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидат за директора подноси: 
биографске податке, односно радну био-
графију; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, стручном 
испиту (дозволи за рад); потврду образов-
но-васпитне установе о радном искуству 
на пословима образовања и васпитања; 
уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима - не 
старије од шест месеци.

Наука и образовање
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средњА школА 
„жикицА дАмњАновиЋ“
11420 Смедеревска Паланка
Главашева 81
тел. 026/322-137

Наставник физичког 
васпитања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фесор физичке културе.

Психолог
на одређено време до повратка 
запосленог са функције директора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дип-
ломирани психолог.

ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће 
образовање, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да 
има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс приложити: краћу био-
графију, адресу и број телефона, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС, оверен препис-фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми. 
Лекарско уверење се доставља пре закљу-
чивања уговора о раду. Наведена доку-
мента не смеју бити старија од 6 месеци, 
а приложене фотокопије морају бити ове-
рене од надлежног органа као доказ да су 
верне оригиналу. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. У поступку одлучивања 
о избору у филијали Националне службе 
за запошљавање у Смедереву биће извр-
шена провера психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, за кандида-
те који испуњавају услове конкурса. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Приложена 
конкурсна документација се по завршет-
ку конкурса не враћа. Пријаве на конкурс 
могу се послати поштом на адресу школе 
или предати лично у секретаријату школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

основнА музиЧкА школА 
„божидАр трудиЋ“
11420 Смедеревска Паланка
10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник соло певања
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, 
за 30% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Петровцу на 
Млави

УСЛОВИ: У радни однос може бити при-
мљен кандидат који испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајуће образо-
вање - VII/1 степен стручне спреме, дип-
ломирани музичар-соло певач, мастер 
музички уметник, професионални статус-
соло певач; поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; неосуђиваност правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држа-
вљанству Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књи-
ге рођених); оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (осим 
за приправнике и друга лица-педагошког 
наставника, помоћног наставника, која 
могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); уверење надлеж-
ног суда да није под истрагом и да се про-
тив кандидата не води кривични поступак. 
Сва горепоменута документација не може 
бити старија од шест месеци. Пријаву пос-
лати на адресу школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
школе или на број телефона: 026/317-490.

ош „др јовАн цвијиЋ“
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

Наставник физичког 
васпитања
са 90% радног времена

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да поседују одговарајуће 
образовање прописано чл. 8 став 2 и 4 
Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 22/2012), да испуњавају остале усло-
ве прописане чл. 120 став 1 тач. 2, 3 и 4 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне 

и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених), оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, доказ да кандидат испуњава услове 
прописане чл. 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања, оверен 
препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (осим за приправнике).

поништење оГлАсА 
основнА школА 
„илијА милосАвљевиЋ 
колАрАц“
11431 Колари
тел. 026/711-054

Оглас објављен 03.04.2013. годи-
не у публикацији „Послови“, за рад-
но место: помоћни радник, за рад у 
издвојеном одељењу у Луњевцу, на 
одређено време до повратка одсутног 
запосленог, поништава се у целини.

срЕмсКа митровиЦа

ош „милАн ХАЏиЋ“
22313 Војка, Карађорђева 1
тел. 022/301-014

Професор биологије и хемије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеним занимањима; да кандидат има 
одговарајуће образовање прописано Пра-
вилником Министарства просвете и да је 
стекао одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академс-
ке студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 
97/2008 и 44/2012), почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ о испуње-
ности овог услова прибавља школа); 
држављанство Републике Србије; да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ 
о испуњености овог услова доставља се 
пре закључења уговора о раду). Уз пријаву 
на конкурс са биографским подацима при-
ложити: оверену фотокопију дипломе о 
стручној спреми, оверену фотокопију уве-
рења о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених. Рок за подношење пријава 
ја 8 дана од дана објављивања. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве доставити на адре-
су школе.

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
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сУботиЦ а

ош „ђуро сАлАј“
24000 Суботица, Петефи Шандора 19
тел. 024/525-743

Спремачица
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова пропи-
саних Законом о раду, кандидат треба 
да испуњава и услове прописане чл. 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11): основно образовање, I сте-
пен стручне спреме, сходно Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС“, 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 и 
9/09). Уз пријаву на конкурс приложити: 
оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених 
или оверену копију, уверење о држављан-
ству РС или оверену копију, фотокопију 
личне карте (са адресом становања). 
Пријаву са доказима о испуњавању услова 
за заснивање радног односа на наведеним 
радним местима и биографијом, доставити 
на адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање.

нАродно позориште 
суботицА
24000 Суботица, Иве Војнића 1
тел. 024/553-081

Шеф-мајстор кројач мушке 
одеће
на одређено време од 3 месеца

Опис посла: руковођење и организовање 
рада кројачке радионице, израђивање 
мушких костима на основу скице и нало-
га костимографа, прерађивање и пре-
прављање мушких костима из фундуса, 
присуствовање генералним пробама, тре-
бовање потребног материјала за рад, ста-
рање о инвентару и материјалу у кројач-
кој радионици, учествовање у реализацији 
различитих мултимедијалних и аниматор-
ских програма Позоришта.

УСЛОВИ: IV до VI степен стручне спре-
ме, конфекцијски техничар, ВКВ кројачки 
радник, кројач конфекционар-специјали-
ста, инжењер технологије за производњу 
одеће, пробни рад 3 месеца. Сва заин-
тересована лица треба да се јаве лич-
но на адресу: Сенћански пут 71, Суботи-
ца, радним данима у времену од 08,00 до 
11,00 часова. Рок за пријављивање је до 
18.04.2013. године.

шабаЦ

средњА пољопривреднА 
школА сА домом 
уЧеникА 
шАбАц
15000 Шабац, Војводе Путника 58
тел. 015/344-583

Наставник ликовне културе
са 15% радног времена, на одређено 
време - замена радника одсутног 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
опште услове предвиђене чл. 8, 120, 130 
и 132 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: да имају одговарајуће 
образовање - професор ликовних уметнос-
ти, професор или дипломирани историчар 
уметности, лице са завршеним факултетом 
ликовних уметности, лице са завршеним 
факултетом примењених уметности; пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије и 
посебне услове предвиђене Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама и Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних места 
школе. У поступку одлучивања о избору 
наставника и стручног сарадника директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих посту-
пака. Кандидат који буде изабран дужан је 
да пре закључења уговора о раду достави 
уверење о психичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима, не 
старије од 6 месеци. Уз пријаву кандидат 
треба да достави: оверену копију дипло-
ме о завршеном одговарајућем факултету, 
извод из матичне књиге рођених (нови), 
уверење о држављанству (ново-оригинал 
или оверену копију). Пријаве са потреб-
ним документима подносе се лично или 
поштом, на адресу школе. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремена 
пријаве неће се разматрати. Контакт теле-
фон: 015/344-583.

УжиЦЕ

ош „емилијА остојиЋ“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Наставник информатике и 
рачунарства
са 50% радног времена, за рад у 
матичној школи и ИО Прилипац, 
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најдуже до 31.08.2013. године

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, за извођење 
наставе у првом циклусу основног 
образовања и васпитања, за рад у 
ИО Горобиље, ИО Горња Добриња и 
ИО Лопаш, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 
60 дана, а најдуже до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити 
кандидати који поред општих услова пред-
виђених законом испуњавају и посебне 
услове прописане одредбама чл. 8 и чл. 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 11/12). Уз пријаву на конкурс при-
ложити одговарајућу документацију којом 
се доказује испуњеност прописаних усло-
ва: диплому о одговарајућем образовању; 
потврду да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи током студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених. Документа се достављају у ове-
реним фотокопијама и иста се не враћају 
кандидатима. Доказ о испуњености усло-
ва о психичкој, физичкој и здравственој 
способности подноси се пре закључивања 
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без 
доказа о испуњености свих услова конкур-
са, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом неће се разматрати.

Наука и образовање

Обука за  
активнО тражење 
пОсла
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високА пословно-
теХниЧкА 
школА струковниХ 
студијА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Предавач струковних студија 
или наставник страног 
језика за ужу научну област 
Филолошке науке (наставни 
предмет: Енглески језик 1, 
Енглески језик 2 и Пословни 
енглески језик)

УСЛОВИ: VII/2 или VII степен стручне 
спреме, академско звање магистар наука 
или висока стручна спрема из научне обла-
сти за коју се бира, завршен филолошки 
факултет, објављени стручни и научни 
радови и радно искуство у настави. Канди-
дати уз пријаву на конкурс подносе: био-
графију; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом академском звању магистра нау-
ка; фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању; списак научних и струч-
них радова; потврду о радном искуству 
у настави. Услови за избор прописани су 
Законом о високом образовању, Статутом 
Школе, Правилником о систематизацији 
радних места и Правилником о избору 
наставника и сарадника. Пријаве слати на 
адресу школе.

основнА школА 
„душАн јерковиЋ“
31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146

Наставник српског језика
са 56% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
следеће услове: VII/1 степен стручне спре-
ме у наведеном занимању, према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основним школама; 
да испуњавају услове из чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс приложити: 
оверен препис-фотокопију дипломе; уве-
рење о држављанству. Пријаве са траже-
ном документацијом доставити на адресу 
школе. За додатне информације заинтере-
сована лица могу се обратити секретару 
школе, на број телефона: 031/514-146.

поништење конкурсА 
ГимнАзијА „свети сАвА“
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Конкурс објављен 20.03.2013. године 
у публикацији „Послови“, поништава 
се у целости.

првА основнА школА 
„крАљ петАр II“
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-679

Наставник физичког 
васпитања

УСЛОВИ: У радни однос у школи може бити 
примљено лице под условима прописаним 
Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Кандидати подносе: диплому и уверење 
о држављанству. Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса 
бодова. Проверу психофизичких способ-
ности кандидата за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизова-
них поступака.

основнА школА 
„миодрАГ миловАновиЋ 
луне“
31204 Каран
тел. 031/803-243

Наставник хемије
са 40% радног времена, за рад у 
матичној школи, ИО Рибашевина и 
ИО Луново Село, на одређено време 
до повратка радника са функције 
на коју је изабран, а најдуже до 
21.12.2013. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 
8 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и из Правилника о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Поред опш-
тих услова за заснивање радног односа, 
кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове прописане одредбама чл. 120 и 123 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс поднети: 
кратку биографију, доказ о држављанству 
РС (уверење о држављанству или извод 
из матичне књиге рођених), оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту (осим приправника 
или других лица која могу засновати радни 
однос без положеног одговарајућег испи-
та). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ваљЕво

основнА школА 
„влАдикА николАј 
велимировиЋ“
14000 Ваљево, Сувоборска 48
тел. 014/222-279

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завр-
шена основна школа; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад у шко-
ли-лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду; 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - доказ при-
бавља школа; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву са основним биограф-
ским подацима доставити: сведочанство 
о завршеној основној школи, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Документа се прилажу у овереној 
копији. Пријаве се могу поднети непосред-
но или поштом, на адресу школе.

средњА школА 
„17. септембАр“
14224 Лајковац, Вука Караџића 19
тел. 014/3431-145

Професор математике
на одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор енглеског језика
са 33% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор економске групе 
предмета
са 90% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор руског језика
са 44% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009) и одго-
варајућим одредбама Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Сл. гласник РС“, бр. 5/91...11/2008).

поништење делА оГлАсА 
ош „дрАГољуб илиЋ“
14203 Драчић
тел. 014/276-104

Оглас објављен 31.10.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава 
се за радно место: професор физике, 
са 30% радног времена. У осталом 
делу оглас је непромењен.
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основнА школА 
„војводА живојин 
мишиЋ“
14202 Рајковић
тел. 014/68-469

Школски педагог
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуња-
вају и услове предвиђене чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011), одговарајућа стручна спрема 
према важећем Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник-
Просветни гласник“, бр. 11/2012). Канди-
дати уз пријаву треба да доставе: диплому 
о стеченом образовању (оригинал или ове-
рена копија), уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених.

предшколскА устАновА 
„милицА ножицА“
14000 Ваљево, Владе Даниловића 9
тел. 014/221-173

Референт обрачуна зарада

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, еко-
номске струке, са најмање једном годи-
ном радног искуства, предвиђен је проб-
ни рад од три месеца. Кандидати морају 
испуњавати и остале услове прописане 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да имају држављан-
ство Републике Србије, да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат мора доставити: писмену 
пријаву на конкурс, доказ о одговарајућем 
образовању - оригинал или оверену фото-
копију дипломе, уверење о држављанству 
- оригинал или оверену фотокопију.

врањЕ

ош „борА стАнковиЋ“
Тибужде, 17500 Врање
тел. 017/441-793

Професор француског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства, 
а најдуже до 31.08.2013. године, за 
рад у школи у Тибужду

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фесор, односно дипломирани филолог за 
француски језик и књижевност, мастер 
филолог (студијски програм или главни 
предмет), мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни 
предмет-профил француски језик).

Професор разредне наставе
на одређено време, за рад у 
истуреном одељењу у Старој 
Брезовици, до краја школске године, 
односно до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фесор разредне наставе, наставник раз-
редне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком ака-
демијом или стручном школом, професор 
разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломи-
рани учитељ-мастер.

ОСТАЛО: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, кандидат је у обавези 
да поднесе следећу документацију: дипло-
му о завршеној стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, држављанство 
Републике Србије, да није осуђиван и да се 
против њега не води истрага. Пријаву са 
овереним доказима о испуњавању услова 
конкурса кандидат треба да достави у року 
од 8 дана од дана објављивања, на адресу 
школе.

ош „20. октобАр“
17507 Власе
тел. 017/57-102

Наставник српског језика
за 88% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: Кандидати у погледу стручне 
спреме треба да испуњавају услове пропи-
сане Законом о основама система образо-
вања и васпитања и услове прописане Пра-
вилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Уз пријаву на конкурс доставити: 
оригинал или фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
да кандидат није осуђиван. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

поништење оГлАсА 
основнА школА 
„крАљ петАр I 
ослободилАц“
17545 Корбевац
тел. 017/448-502

Оглас објављен 30.01.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништава 
се у целости за радна места: 
• професор математике, за рад у под-
ручној школи у Кривој Феји, за 89% 
радног времена и
• професор информатике, за рад у 
подручној школи у Корбевцу, за 10% 
радног времена, на одређено време.

ју позориште 
„борА стАнковиЋ“
17500 Врање, Народног хероја 1
тел. 017/400-009

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високу школску 
спрему, односно VII степен стручне спре-
ме (факултет драмских уметности било ког 
смера, учитељски факултет, филолошки 
или филозофски факултет); пет година 
радног искуства и три године рада у кул-
тури; да поседује организаторске способ-
ности за обављање пословодне функције, 
односно за руковођење; да предложи про-
грам рада и развоја установе, као саставни 
део конкурсне документације (Закон о кул-
тури, чл. 36); држављанство Републике 
Србије; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела и да се против њега не води кривични 
поступак. Уз пријаву се достављају докази, 
у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплома о одговарајућем високом обра-
зовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, програм рада 
и развоја установе, кратак преглед био-
графских података са кретањем у служби. 
Документа не смеју бити старија од 6 месе-
ци. Изабрани кандидат ступа на дужност 
по окончаном поступку избора, регулиса-
ном законом. О спровођењу одлуке ста-
раће се надлежне стручне службе. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у обзир. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања.
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основнА школА 
„јовАн јовАновиЋ змАј“
17530 Сурдулица, Дринске дивизије 6
тел. 017/815-250

Наставник математике
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно 
завршен факултет са стеченим звањем 
које је предвиђено Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).

Васпитач у припремном 
предшколском одељењу
на одређено време до краја школске 
године, односно до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: одговарајуће високо или више 
образовање у складу са чл. 8 ст. 2 и 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне 
спреме васпитача, медицинских сестара и 
стручних сарадника у дечјем вртићу („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 1/89).

ОСТАЛО: да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипл-
пмирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; да 
кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Канди-
дати су дужни да уз пријаву са биограф-
ским подацима доставе: оверену фотоко-
пију дипломе о стручној спреми, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење подноси изабрани кандидат непо-
средно пре закључивања уговора о раду, а 
уверење о неосуђиваности прибавља шко-
ла по службеној дужности. Пре доношења 
одлуке о избору врши се провера психо-
физичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима од стране Националне 
службе за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака.

ош „светозАр мАрковиЋ“
17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 411-623

Педагог

УСЛОВИ: општи услови прописани законом 
и услови одређени чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1. 
одговарајуће образовање (утврђено чл. 8 
Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи); 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3. уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4. држављан-
ство Републике Србије. Кандидат уз прија-
ву подноси: доказе о испуњености услова 
из тач. 1 (оверена фотокопија дипломе или 
уверења о дипломирању) и тач. 4 (ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених). Пожељно је да кандидат уз 
пријаву поднесе и уверење из тач. 3 (не 
старије од 6 месеци), а уколико га не под-
несе, исто ће прибавити школа. Доказ из 
тач. 2 (лекарско уверење) изабрани кан-
дидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова огласа слати на адресу шко-
ле. Неблаговремено поднете пријаве и 
пријаве без потпуне докумнетације неће 
се разматрати. Ближе информације о огла-
су могу се добити на бројеве телефона: 
017/404-220, 411-623.

основнА школА 
„рАдоје домАновиЋ“
17500 Врање, Партизански пут 3
тел. 017/432-459

Наставник историје
за 35% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са функције директора 
школе, а најдуже до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: диплома са једним од следећих 
звања: професор историје, професор 
историје и географије, дипломирани исто-
ричар, мастер историчар, дипломирани 
историчар-мастер, лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основ-
не академске студије историје. Кандидат 
је обавезан да уз пријаву-молбу приложи 
и следећа документа: диплому са једним 
од горенаведених звања или фотокопију 
исте, не старију од 6 месеци; уверење о 
држављанству или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци; уверење да се против 
кандидата не води истрага, нити је поди-
гнута оптужба, из основног и вишег суда, 
не старије од 6 месеци; да није осуђиван 

правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, не старије од 6 месеци.

Помоћни радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, дипло-
ма-сведочанство о завршеној основној 
школи. Кандидат је обавезан да уз прија-
ву-молбу приложи и следећа документа: 
диплому-сведочанство о завршеној основ-
ној школи или фотокопију, не старије од 6 
месеци; уверење о држављанству или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци; 
уверење да се против кандидата не води 
истрага, нити је подигнута оптужба осно-
вног и вишег суда, не старије од 6 месеци; 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, не старије од 6 месеци.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Наведену документацију доставити 
на адресу школе.

поништење оГлАсА 
пу „нАшА рАдост“
17520 Бујановац, Вука Караџића бб
тел. 017/651-141

Оглас објављен 06.02.2013. године у 
публикацији „Послови“, за радно место: 
спремачица, поништава се у целости.

поништење конкурсА 
средњА школА 
„сезАи сурои“
17520 Бујановац

Конкурс објављен 07.11.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, за радна 
места за рад у школској 2012/2013. 
години, поништава се у целости.

вршаЦ

ГимнАзијА 
„борислАв петров брАцА“
26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836-448

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава услове про-
писане законом: да поседује одговарајуће 
високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу 
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са Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично 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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника ове школе, 
за педагога и психолога; дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора шко-
ле (програм обуке за директора школе и 
Правилник о полагању испита за директо-
ра школе нису донети, па ће изабрани кан-
дидат бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора) и најмање 
пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља 
школа), да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању, оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу, потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања, уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију), 
радну биографију, оквирни план рада за 
време мандата, доказ о поседовању орга-
низационих способности (факултативно). 
Доказ о поседовању здравствене способ-
ности доставља се пре закључења уговора 
о раду. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса подносе се у року од 15 
дана од дана објављивања, на горенаве-
дену адресу, са назнаком :“За конкурс за 
директора школе“. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити 
од секретара школе, на горенаведени број 
телефона.

ош „жАрко зрењАнин“
26343 Избиште, Исе Јовановића 5
тел/факс: 013/893-050

Наставник хемије
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, са 40% 
радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде при-
мљено лице под условима прописаним 
законом, и ако има: одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Пра-
вилником о степену и врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 11/12); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад да децом 
и ученицима; да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије. Уз 

пријаву са биографијом приложити: доказ 
о одговарајућем образовању (диплома), 
уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених. Документа се подносе 
у оригиналу или као оверене фотокопије. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

ЗајЕчар

основнА школА 
„јовАн јовАновиЋ змАј”
19224 Салаш, Маршала Тита 35
тел/факс: 019/470-126
е-mail: јјzmajsalas@gmail.com

Наставник француског језика
са 32 сата недељно (78%)

Наставник математике
са 36 сати недељно (89%)

Наставник математике
са 9 сати недељно (22%)

Наставник физике
са 20 сати недељно (50%)

Наставник грађанског 
васпитања у другом циклусу 
основног образовања и 
васпитања
са 6 сати недељно (15%)

Наставник информатике и 
рачунарства
са 4 сата недељно (10%)

Школски педагог
са 40 сати недељно (100%), на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског и одсуства 
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академс-
ке 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 или високо образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Кандидати морају 
да испуњавају и услове у погледу степе-

на стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у важећим правилницима о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи за наве-
дене предмете, односно радна места, као 
и остале услове који су утврђени важећим 
законима, подзаконским актима и општим 
актима послодавца. Уз пријаву на кон-
курс кандидати подносе: доказ о стеченом 
одговарајућем образовању - диплому или 
одговарајуће уверење које није старије од 
6 месеци, као и доказ о стеченом образо-
вању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; уве-
рење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених и краћу биографију са 
личним подацима и контакт телефоном. 
Документа се подносе у оригиналу или као 
оверене фотокопије и по завршетку кон-
курса остају у архиви школе и не враћају се 
кандидатима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. У поступку 
одлучивања о избору кандидата школа 
прибавља доказ о неосуђиваности правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
који издаје надлежна полицијска управа, 
а обавиће се и претходна провера психо-
физичких способности кандидата за рад 
са децом и ученицима. Изабрани кандида-
ти пре пријема у радни однос достављају 
и лекарско уверење, као доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима. 
Пријаве на конкурс подносе се непосред-
но секретаријату школе или препорученом 
пошиљком, на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс”. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања.

ош „вук кАрАЏиЋ”
19206 Велики Извор, Изворски пут бб
тел. 019/467-115
е-mail: оsvukviz@gmail.com

Наставник математике
са 36 сати недељно (89%)

Наставник српског језика
са 38 сати недељно (95%), на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског и одсуства 
са рада ради неге детета

Наставник енглеског језика 
у другом циклусу основног 
образовања
са 18 сати недељно (44%), на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског и одсуства 
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академс-
ке 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 или високо образовање стечено на 
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основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Кандидати морају 
да испуњавају и услове у погледу степена 
и врсте образовања, прописане важећим 
Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи за наведена радна места, као и 
остале услове утврђене важећим закони-
ма, подзаконским актима и општим актима 
послодавца. Уз пријаву на конкурс поднети 
доказе о стеченом одговарајућем образо-
вању: диплому или одговарајуће уверење 
које није старије од 6 месеци, као и доказ 
о стеченом образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених и краћу 
биографију са личним подацима и контакт 
телефоном. Документа се подносе у ориги-
налу или као оверене фотокопије и по завр-
шетку конкурса остају у архиви школе и не 
враћају се кандидатима. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. У 
поступку одлучивања о избору кандидата 
школа прибавља доказ о неосуђиваности 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
који издаје надлежна полицијска управа. 
Обавиће се и претходна провера психофи-
зичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима. Изабрани кандидати 
пре пријема у радни однос достављају и 
лекарско уверење, као доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способно-
сти за рад са децом и ученицима. Пријаве 
на конкурс се подносе непосредно секрета-
ријату школе или препорученом пошиљком 
на адресу школе. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања.

ЗрЕњанин

поништење конкурсА 
средњА школА 
нови беЧеј
Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Конкурс објављен 20.03.2013. године 
у публикацији „Послови“, поништава 
са за радно место: професор српског 
језика и књижевности, за 11 часова 
(61,11% радног времена).

ош „брАнко рАдиЧевиЋ“
23266 Чента, Чарнојевићева 17

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

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених законом, канди-
дат треба да испуњава и посебне услове 
утврђене у чл. 8 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/2009 и 
52/2011), чл. 3 став 1 тачка 11 Правилни-
ка о врсти и степену образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012), као и да испуњава истоветно 
утврђене услове у општим актима школе: 
одговарајуће више или високо образовање, 
стручни назив за занимање: дипломирани 
хемичар; професор хемије; професор хемије 
и физике; професор хемије и биологије; 
дипломирани хемичар опште хемије; дипло-
мирани хемичар за истраживање и развој; 
дипломирани физикохемичар; дипломирани 
хемичар, смер хемијско инжењерство; про-
фесор биологије и хемије; професор физи-
ке и хемије за основну школу; дипломирани 
професор биологије и хемије; дипломирани 
хемичар-професор хемије; дипломирани 
професор хемије-мастер; професор физи-
ке-хемије; професор географије-хемије; 
професор биологије-хемије; дипломирани 
професор физике-хемије, мастер; дипло-
мирани професор биологије-хемије-мастер; 
дипломирани педагог за физику и хемију; 
дипломирани физичар-професор физике и 
хемије за основну школу-мастер; дипломира-
ни хемичар-мастер; мастер професор хемије; 
мастер хемичар; мастер професор физике и 
хемије; мастер професор биологје и хемије; 
да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија и 
након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да је држављанин РС; да 
је пунолетан. Ови услови се доказују прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Уз пријаву на конкурс кандидат 
је дужан да приложи: фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; потврду високош-
колске установе о остварености најмање 30 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са ЕСПБ, уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рођених; 
кандидати са вишом стручном спремом дос-
тављају потврду о заснованом радном одно-
су на неодређено време и о трајању истог 
у другој установи. Извештај о извршеном 
лекарском прегледу доставља се пре закљу-
чења уговора о раду, од стране изабраног 
кандидата. Извештај из казнене евиденције 
МУП-а школа прибавља по службеној дуж-
ности. Фотокопије приложених докумената 
морају бити уредно оверене. Рок за подно-
шење пријава са доказима о испуњавању 
услова је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс слати на адресу школе.

ош „милош црњАнски“
23233 Српски Итебеј, Омладинска 2
тел. 023/837-458

Спремачица
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа, према Правилнику о систе-
матизацији радних места. Уз пријаву доста-
вити: уверење о школској спреми, уверење 
о држављанству. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са потпуном документацијом слати 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”.

теХниЧки ФАкултет 
„миХАјло пупин“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање доцента/
ванредног професора за 
ужестручну уметничку област 
Дизајн текстила и одеће
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степе-
на и призната уметничка дела или високо 
образовање првог степена и уметничка 
дела која представљају самосталан допри-
нос уметности (чл. 64 Закона о високом 
образовању).

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну 
област Менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука и спо-
собност за наставни рад, да кандидат има 
научне, односно стручне радове објавље-
не у научним часописима или зборницима, 
са рецензијама (чл. 64 Закона о високом 
образовању).
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, 
докази о испуњавању услова конкурса, ове-
рене фотокопије диплома о одговарајућем 
стручном академском и научном звању, спи-
сак објављених научних и стручних радова, 
књиге и сами радови) подносе се Факултету, 
у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“, са назнаком: „За кон-
курс“. Контакт телефон: 023/550-501.

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

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

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

Пријављена сам на евиденцију НСЗ и до сада нисам имала искуство 
у занимању за које сам се школовала. Имам могућност да свој први 
посао нађем уз помоћ програма „Стручна пракса”. Већ сам контакти-
рала послодавце и више њих је заинтересовано да ме преко програ-
ма ангажује. Да ли на јавни позив може да се јави више послодава-
ца који би конкурисали да запосле истог кандидата, односно мене. 
Наиме, ако се определим за једног послодавца, бојим се да можда 
управо он неће проћи на конкурсу.
У складу са јавним позивом, захтев за спровођење програма стручне праксе подноси 
послодавац. На основу истог, Национална служба одлучује о поднетом захтеву. Уко-
лико је послодавцу одобрено спровођење програма стручне праксе, он у сарадњи са 
Националном службом врши селекцију незапослених лица са евиденције Националне 
службе. Након спроведене селекције Национална служба закључује појединачне уго-
воре са послодавцем и лицем.

По занимању сам дипломирани професор физичког васпитања и 
спорта - мастер. Од јануара 2010. сам на евиденцији НСЗ у Земуну. У 
овој години конкурисала сам у 10 школа. Сви конкурси су објављени 
у листу „Послови”. Када се интересујем у школи када могу очекива-
ти резултате конкурса, добијам одговоре да се то не зна, да зависи 
од Националне службе када ће позвати на тестирање. По правилу 
ми обећају да ћу писаним путем бити обавештена о резултатима 
конкурса, али ниједна од наведених школа није ме обавестила. Ин-
тересује ме која су моја права, уколико ме школа не обавести о ре-
зултатима конкурса и колико је времена потребно да прође да би 
кандидат био обавештен, као и то на основу чега се бира кандидат? 
Иако сам факултет завршила у року и након тога и мастер са про-
сечном оценом 8,78, не могу да уђем у ужи избор, а камоли да дођем 
до запослења.
Начин/процедура примања лица у радни однос (вршење селекције, обавеза јавног ог-
лашавања, давање повратне информације кандидатима и сл), нису дефинисани неким 
јединственим законом (нпр. Законом о раду), већ су дефинисани правним прописима 
конкретне делатности/области и/или интерним актима послодавца. 
У конкретном случају, саветујемо вам да се обратите Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја, у чијој надлежности се налазе закони и друга правна акта којима 
се ова питања регулишу за просветну делатност. 
Такође, информишемо вас да се позивање кандидата на тестирање у Националну служ-
бу за запошљавање врши након достављања захтева одређене школе, са списком лица 
која треба тестирати. Након извршеног тестирања школи се доставља одговарајући из-
вештај, а поступак избора се окончава у школи, према одлуци њихових органа.

Живим у Лесковцу, где сам и пријављена на евиденцију НСЗ. Уколи-
ко желим да се укључим у програм за запошљавање приправника, а 
установа у којој бих обавила своју стручну праксу се налази, реци-
мо у Нишу, каква је даља процедура? Да ли морам да се одјавим из 
Филијале Прокупље и пријавим у Нишу или послодавац сам шаље 
документацију у филијалу у којој сам пријављена?
Место пребивалишта није ограничавајући фактор при укључивању у програм „Струч-
на пракса”, дакле, без обзира што се установа налази у Нишу, можете бити укључени у 
програм, наравно, уколико и ви и послодавац испуњавате услове прописане у јавном 
позиву који се односи на одговарајући програм запошљавања.

Планирам да се преселим у други град, па ме интересује да ли могу 
да се пријавим на евиденцију НСЗ у тој општини са пријављеним 
новим боравиштем.
Незапослена лица се пријављују у филијалу НСЗ према адреси пребивалишта. Ако на-
меравате да се преселите у други град и желите у том граду да будете на евиденцији 
незапослених, јер ћете ту тражити посао, односно, покренути сопствени посао, треба 
да промените адресу пребивалишта у личној карти, да се одјавите са евиденције не-
запослених у претходном месту боравка и у року од 7 дана пријавите на евиденцију у 
филијали НСЗ у граду у којем ћете сада живети.

КАКО ДО ПРВОГ  
РАДНОГ ИСКУСТВА
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Концепт социјалне корпе

Акција је потпуно добровољна и отворена, а трговци сами бирају који ће производи бити део социјалне 
корпе и за колико ће снизити цене. Представници потрошача наглашавају да је ова добра намера праћена 
различитим пропустима у реализацији

Како би се очувала куповна моћ становништва, пре свих 
социјално угрожених категорија, креиран је модел со-
цијалне корпе, који је заживео почетком овог месеца. 
Концепт се не односи само на социјално угрожене кате-
горије, већ се заснива на основним животним потребама 

целокупног становништва, па корпа обухвата основне животне 
намирнице - од прехране до средстава за хигијену, по повољним 
ценама, у просеку за 10 одсто нижим од уобичајених цена у мало-
продаји. Цене хлеба, брашна, уља, млека, шећера, ниже су до три 
одсто, јер су за најосновније животне намирнице и марже најмање, 
док ће кућна хемија појефтинити до 20 одсто, објаснили су у ресор-
ном министарству. 

У добровољну акцију формирања социјалне корпе од почетка 
се укључило шест трговинских ланаца (Идеа, Меркатор С, ДИС, Ве-
ропулос, Гомекс и Универекспорт) и девет произвођача, а неколико 
дана касније и највећи трговински ланац - Делез Србија, који држи 
готово трећину српске малопродаје. У овој компанији нешто дуже 
су тражили начине да се укључе у акцију, али су одмах истакли да 
концепт социјалне корпе сматрају прихватљивим.

„До сада се девет произвођача добровољно прикључило ак-

цији, чиме ће она добити на тежини, јер ће се повећати број про-
извода који ће бити део социјалне корпе“, казао је министар трго-
вине Расим Љајић и подсетио да је акција потпуно добровољна и 
отворена, као и да трговци сами бирају који ће производи бити део 
социјалне корпе и за колико ће снизити цене. 

Продаја појединих намирница из социјалне корпе удвостру-
чена  је у неким трговинама, а највише се купују уље, сухомесна-
ти производи и кућна хемија. У трговинском ланцу ДИС кажу да 
је у њиховим трговинама акција покренута 29. марта, од када је 
продаја артикала из социјална корпе порасла у просеку за око 30 
одсто. Највише је скочила продаја уља и детерџената - за 50 одсто. 
Цене производа у социјалној корпи ниже су од четири до 18 од-
сто, а сви артикли објављени су на сајту компаније и друштвеним 
мрежама.

„За два дана забележен је раст продаје производа од 30 до 
50 процената у односу на редован промет, а има артикала чија 
је продаја порасла за више од 100 одсто. Највећи раст продаје је 
код сухомеснатих производа. У нашој социјалној корпи налази се 
16 артикала, док се попусти крећу од пет до 15 одсто, зависно од 
артикла”, каже портпарол компаније „Универекспорт”, Оливера 
Ћирковић.

Министарство трговине задовољно је почетком акције, али 
представници потрошача, с друге стране, наглашавају да је ова 
добра намера праћена различитим пропустима у реализацији.

Председник Националне организације потрошача Србије, 
Горан Паповић, истиче да је намера можда и била добра, али је 
реализација јако слаба и лоше спроведена до краја. Он је рекао да 
је трговцима дата слобода да се сами пријаве за учешће у акцији 
формирања социјалне корпе, као и да одреде које ће се робне групе 
наћи у њој. 

„Многи трговци су рекли да социјална корпа неће садржати 
све робне групе, да постоји могућност да трговине искористе тај 
концепт да потрошаче привуку у своје објекте где бележе пад про-
мета, као и да се у социјалној корпи нађу два до три артикла из тих 
робних група, а да остали производи имају високе цене”, указао је 
Паповић. 

Председница Центра за заштиту потрошача Србије, Вера 
Вида, не очекује да ће мера дати планиране ефекте, јер тржишни 
систем тако функционише да неће дозволити овој мери да заживи 
у пуном смислу. Асоцијација потрошача Србије (АПОС) оценила је 
да би Влада Србије требало да омогући конкуренцију у трговини, 
уместо што промовише социјалну корпу. У свом саопштењу АПОС 
је оценио да је ова акција показала немоћ државе да се суштински 
бави проблемима, истичући да би Влада Србије требало да одгово-
ри зашто су цене у Србији међу највишима у Европи, а плате међу 
најнижима. 

„Ако је ова акција требало да помогне социјално угроженим 
категоријама, онда је она још већи промашај, јер у колико места 
ради само један или ниједан од трговинских ланаца који су пот-
писници иницијативе Министарства трговине”, упитао је АПОС. 

„Социјална корпа на врло кратак рок може да да привид неш-
то боље куповне моћи становништва, али суштински не решава-
те проблем ниског животног стандарда. Најављено поскупљење 
струје имаће индиректне ефекте и на неке друге производе, тако 
да ће не само неутралисати ефекте социјалне корпе, него ће бити 
додатно угрожен животни стандард грађана”, истакао је Саша Ђо-
говић, сарадник Института за тржишна истраживања. 

	 	 	 	 	 А.Б.

бенеФиције уместо 
конкуренције у трГовини

Минимално
Просечна потрошачка корпа у Србији у новембру 2012. 

износила је скоро 64.000 динара, док је минимална потрошач-
ка корпа вредела 33.631,33 динара, објавило је Министарство 
трговине. За покриће просечне потрошачке корпе у новембру 
прошле године била је потребна 1,51 просечна зарада, а за по-
криће минималне било је довољно 0,79 просечне зараде која 
је у том месецу износила 42.395 динара. У минималној потро-
шачкој корпи на храну је у новембру одлазило 47,38 одсто, а 
на трошкове становања, воде и струје 17,77 одсто. Минимална 
потрошачка корпа у новембру 2012. била је већа за 12,49 одсто 
у односу на исти месец 2011, а у односу на јануар 2012. за 13,13 
одсто.
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Реформа правосуђа

Основни циљ Националне стратегије реформе правосуђа за период од 
2013. до 2018. године је побољшање квалитета правде, ефикасности и 
ефективности правосуђа, уз јачање и заштиту независности, праћене 
ефикасним механизмима одговорности у циљу приближавања правде 
грађанима и враћања поверења у правосудни систем

Да би се исправили негативни ефекти реформе правосуђа из 
2009. године, неопходно је хитно извршити корекцију мреже су-
дова и направити адекватну систематизацију, а затим и паралел-
но радити измену Закона о судијама, Високом савету судства и 
уређењу судова, као и пратеће измене процесних закона, поручи-
ли су учесници округлог стола „Реформа правосуђа: Да ли смо на 
правом путу?”

Председница Радне групе за израду измена и допуна Закона 
о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Вида 
Петровић Шкеро, истакла је да реформа правосуђа није успела и 
да је имала негативан ефекат на правосудни систем. 

„Нико из Министарства правде се није одазвао позиву на ок-
ругли сто, иако се овде разговара о реформама. Радна верзија нове 
мреже судова завршена је у новембру, али предлог и даље стоји у 

Министарству правде. Без утврђене мреже судова не може се про-
цењивати ни број потребних судија, нити се могу отклонити друге 
грешке. Према новом предлогу, уместо досадашња 33 предвиђена 
су 73 основна суда и знатно мањи број судских јединица - умес-
то 102 само 14, док број виших, апелационих и управних судова 
није промењен”, прецизирала је Петровић Шкеро, наводећи да ни 
у погледу прекршајних и привредних судова не постоје веће про-
мене. 

Радна група која је израдила Предлог измена закона о мре-
жи судова и тужилаштава бавила се не само жељама локалних 
заједница, већ и њиховим стварним потребама. 

„Не мора сваки град да има суд, али мора да има приступ 
суду. Судови не могу да постоје у срединама где нема потребе за 
најмање седам судија”, закључила је Петровић Шкеро.

Драгана Бољевић, председница Друштва судија Србије, оце-
нила је да је реформа 2009. године урушила многе аспекте право-
суђа, посебно у погледу независности. 

„Високи савет судства и Државно веће тужилаца показали су 

се неуспешним у обављању уставом предвиђене функције руко-
вођења правосудним системом, будући да до данас нису донели 
подзаконске акте о вредновању рада судија, нити су изабрали 
председнике судова. Министарство правде, указујући на недос-
татке Високог савета судства, сматра да само треба да настави да 
ради тај посао, насупорт ставу струковних удружења да уставни 
орган не може бити искључен из стратегије реформе правосуђа 
и свих мера које у том смислу треба предузети”, додала је Боље-
вићева и упозорила на висок ниво застрашености међу судијама 
и тужиоцима. 

И Горан Илић, председник Удружења тужилаца, наводи као 
један од недостатака реформе чињеницу да јавни тужиоци раде 
под облаком стрепње и страха, због чега је неопходно обезбедити 
атмосферу која погодује професионалном интегритету. 

„Негативна перцепција о правосуђу у јавности не важи за 
Први основни суд у Београду”, оценила је Ивана Рамић, портпарол 
тог суда. Она је изнела податке који показују да је смањен број 
нерешених предмета, упркос великом приливу нових, при чему је 
очуван квалитет рада, што показује и скоро 76% потврђених пред-
мета.

А.Б.

ДА ЛИ СМО НА  
ПРАВ(Н)ОМ ПУТУ

Стратегија
Нова Стратегија реформе правосуђа, чија је радна верзија 

почетком марта објављена на сајту Министарства правде, тре-
бало би да омогући стратешко планирање и управљање право-
судним системом. Биће усвојена као петогодишњи стратешки 
оквир, чији ће саставни део чинити Акциони план, са конкрет-
ним мерама, активностима, роковима, институцијама одго-
ворним за њихово спровођење и проценом трошкова.

Утврђено је шест проблема који су оцењени као најургент-
нији у српском правосуђу и који захтевају хитне мере. Листа 
приоритета утврђена је на основу извештаја Европске комиси-
је (ЕК) о напретку Републике Србије у процесу европских ин-
теграција, као и аналитичког извештаја који прати саопштење 
ЕК упућено Европском парламенту и Савету, уз мишљење Ко-
мисије о захтеву Србије за чланство у Европској унији, из ок-
тобра 2011. године.

Први проблем је реинтеграција у правосудни систем 
судија и тужилаца који су враћени на дужност одлукама Ус-
тавног суда Србије. Упоредо са тим радиће се и на преиспити-
вању мреже судова. Укидање судова и њихово претварање у 
судске јединице довело је до неефикасности и изазвало безбед-
носне проблеме, јер судије и судски предмети путују, наглаше-
но је у аналитичком извештају. Указано је да и даље постоји 
неједнако оптерећење судова и неуравнотеженост у количини 
посла. Нарочито је велика оптерећеност судија у Београду, у 
односу на судије других судова у Србији.

Друго место на листи приоритета заузимају Високи савет 
судства (ВСС) и Државно веће тужилаца (ДВТ), два највиша 
тела правосудне власти која одлучују о виталним питањима за 
функционисање правосуђа. Очекује се да ће бити постављено 
и питање одговорности чланова ова два тела. 

Следећа ставка је решавање заосталих предмета, а одмах 
затим и решавање предмета у разумном року. На зачељу ли-
сте приоритета ове стратегије су уједначавање судске праксе и 
успостављање јединственог система електронског правосуђа. 
Основни циљ Националне стратегије реформе правосуђа за 
период од 2013. до 2018. године јесте побољшање квалитета 
правде, ефикасности и ефективности правосуђа, уз јачање 
и заштиту независности, праћене ефикасним механизми-
ма одговорности у циљу приближавања правде грађанима и 
враћања поверења у правосудни систем.
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Здравље радно активног становништва

Када се посматра листа десет најчешћих дијагноза у здравственим 
картонима Београђана старих од 20 до 59 година, за стручњаке је највеће 
изненађење што су душевни поремећаји и поремећаји понашања избили на 
високо четврто место у 2009, 2010. и 2011. години

Уздравственим картонима радно активних Београђана 
најчешће су дијагнозе кардиоваскуларних и церебро-
васкуларних болести, а међу пет водећих обољења су 
и душевни поремећаји изазвани стресом, показало је 
истраживање Градског завода за јавно здравље. Истра-

живање је обухватило категорију радно активног становништва 
у животном добу од 20 до 59 година, без обзира на то да ли су 
запослени, а упоређивани су подаци у распону од 1981. до 2011. 
године.

„За само три деценије, удео радно активног становништва у 
укупној популацији главног града пао је са 65 на 57 одсто. Упркос 
том смањењу, које је последица неповољних демографских кре-
тања, поређење са 1981. је показало да суграђани за две трећи-
не више користе услуге изабраног лекара, што је знак да се стопа 
њиховог разбољевања битно повећала“, рекла је доктор медицин-
ских наука Зорица Димитријевић, научни сарадник у Заводу. Она 
је објаснила да као разлог одласка изабраном лекару доминирају 
кардиоваскуларне и цереброваскуларне болести, пре свега висок 
крвни притисак. На другом месту су респираторне болести, и то 
најчешће акутне инфекције горњих дисајних путева, а следе боло-
ви у леђима, спондилоза и остале мишићно-коштане болести. 

Када се посматра листа десет најчешћих дијагноза у здрав-
ственим картонима Београђана старих од 20 до 59 година, за 
стручњаке је највеће изненађење што су душевни поремећаји и 
поремећаји понашања, који су 1981. и у свим наредним година-
ма били на дну лествице, избили на високо четврто место у 2009, 
2010. и 2011. години. Истичући да су у групи душевних поремећаја 
најчешће реактивне психозе, др Димитријевић је објаснила да се 
оне углавном јављају као реакција на стрес и суочавање с егзис-
тенцијалним и емотивним проблемима. 

„Све водеће болести због којих радно активно становништво 
тражи помоћ изабраног лекара у дому здравља спадају међу нај-
чешће дијагнозе и у другим земљама, али је код нас њихов раст 
статистички значајнији“, рекла је она и објаснила да су разлог за то 
фактори ризика који се везују за низ субјективних и објективних 
проблема сваког појединца, али и за угрожени животни стандард. 

Истраживање је показало да су водећи узроци умирања у 
болницама карциноми душника и плућа (више код мушкараца), 
инфаркт срца и мозга, карцином дојке (код жена), као и разне по-
вреде, најчешће лобање. 

„Број умрлих у болницама се смањује, а такав тренд показује 
да надлежни чине напоре да унапреде квалитет лечења“, истакла 

је др Димитријевић. Анализа Градског завода није обухватила 
професионалне болести, које су у надлежности Института за ме-
дицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“.

Анкета у 16 здравствених установа у Београду показала је 
да су дужина чекања, непоштовање заказане сатнице и гужве 
водећи узроци незадовољства. У мањим болницама болесници 
су задовољнији. Недавно истраживање Министарства здравља и 
Градског завода за јавно здравље показало је да пацијенти у прес-
тоничким болницама највише примедби имају на услове смештаја 
и исхрану, а према мишљењу већине пацијената, организација 
пријема у клинику је задовољавајућа. 

Дужина чекања, непоштовање заказане сатнице, гужве, не-
довољно времена посвећеног пацијенту, водећи су узроци незадо-
вољства болесника радом специјалистичких служби у болницама. 
Сваки пети пацијент није у потпуности задовољан временом које 
му је посветио лекар, као ни објашњењима о болестима и леко-
вима који су му прописани, док сваки четврти пацијент није у 
потпуности разумео објашњења о тестовима којима је подвргнут. 
Специјалистичком службом, према анкети, најмање су задовољни 
пацијенти лошег материјалног стања. 

У истраживању које је обухватило 2.793 људи, грађани су 
навели да су у току болничког пријема задовољни љубазношћу 
особља, а мање чекањем на шалтеру, објашњењима запослених 
везаним за процедуре пријема и временом чекања до смештаја 
у собу. Чак 96 одсто пацијената је навело да су задовољни радом 
медицинских сестара у болницама. Оне су љубазне, професионал-
не, пожртвоване, дају потребна објашњења везана за процедуре, 
тестове и третмане и доступне су у случају хитне потребе, па је 
просечна оцена 4,59 (у претходној години је била 4,56). Пацијенти 
су наводили да су им медицинске сестре својом бригом, пажњом и 
осмесима давале наду у оздрављење и да су им олакшале болнич-
ки боравак. Примедба болесника јесте да нема довољно медицин-
ских сестара у болницама, а посебно у ноћној смени. 

И запослени у болницама су радили анкету. Они се највише 
жале на висину зараде, али и да немају довољно опреме за рад. 
Сматрају да би им било много лакше када би имали нове апарате, 
а изјављивали су и да су преоптерећени послом.

Истраживање је показало да су и пацијенти са просечним 
примањима спремни да поново издвоје новац за услугу коју су 
већ платили кроз здравствено осигурање. Корисници приватних 
домова здравља су најмање задовољни ценом, али скоро сваки 
пети испитаник одлучи да завуче руку и у плитак џеп због пре-
гледа који не може да обави у државној установи. Међу најчешћим 
разлозима због којих се пацијенти обраћају приватним здравстве-
ним установама су непостојање редова и дугог чекања, љубазност 
особља, пријатан амбијент, посвећеност пацијенту, квалитет услу-
ге и лечења.

последице стресА
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Нови закони и процедуре у области финансија

Локалне самоуправе, које су до сада најмање мариле за редовно плаћање, остаће без припадајућег дела 
пореза од зарада и пореза на добит предузећа из буџета, ако се оглуше о своје обавезе. Рокова са папира 

мораће да се придржавају и фирме којима држава није исплатила нагомилане обавезе

Закон о ограничењу рокова плаћања за привреду и државу 
ступио је на снагу 1. априла. Убудуће ће предузећа међусобне 
обавезе морати да измирују за 60, а држава за највише 45 дана. 
Држава нова правила дочекује окована старим дуговима, а мале 
фирме страхују од прелазног периода. Према подацима с краја 
прошле године, кашњења државе се процењују на 54 милијарде 
динара, односно преко пет милијарди евра. Готово четвртина су 
обавезе фондова социјалног осигурања, а тек нешто мањи су ду-
гови градова и општина, болница и домова здравља, као и низа 
других буџетских корисника.

Постоји план за враћање око 20 милијарди динара до краја 
2015. године, али је преостали део обавеза и даље без решења. 
Код директних кредитних послова, нови закон предвиђа рок од 90 
дана, али уз обавезу да се половина износа исплати након 45 дана. 
Остаје могућност слободног уговарања рока, али само уз обез-
беђивање банкарске гаранције или авалиране менице, тј. менице 
са назначеним роком наплате.

У складу са Законом о буџету, Управа за трезор субјекту из 
јавног сектора може обуставити нове уплате, ако није у року из-
мирио своје новчане обавезе. Прописано је и да Влада, на предлог 
Министарства финансија и привреде, доноси одлуку о обустави 
извршавања осталих обавеза утврђених буџетом за тог корисника.

Локалне самоуправе, које су до сада најмање мариле за ре-
довно плаћање, остаће без припадајућег дела пореза од зарада и 
пореза на добит предузећа из буџета, ако се оглуше о своје обавезе. 
Рокова са папира мораће да се придржавају и фирме којима држа-
ва није исплатила нагомилане обавезе.

Ненаплативи кредити привредника износе три милијарде 
евра. Чак 19.000 предузећа и 16.000 предузетника дуже од три 
месеца не намирује своје рате, па су их банке класификовале у 
дужнике најгоре „Д” категорије. Тиме је ова неликвидност постала 
још већи проблем и самих банака, које су морале исто толико нов-
ца додатно да издвоје.

У Народној банци указују да су мере усвојене с краја прошле 
године отвориле пут ка проналажењу решења. Од последњег дана 
прошле године, банке доспела потраживања од предузећа могу да 
уступе и другим фирмама. Банка за мање пара некој трећој фирми 
може продати потраживање од свог клијента, чиме ће ослободити 
и заробљени новац.

Нови Закон о јавним набавкама примењује се од 1. априла, 
а прати га пет подзаконских аката, који ће омогућити његову 
ефикаснију примену. Унапређен је и Портал јавних набавки, који 
доприноси већој транспарентности ових поступака, а на њему ће 
бити објављивани сви огласи. У току овог месеца биће предста-

вљени резултати како се набављало у 2012, па чак и поређење са 
2011. годином, да би се видело на који начин се предизборни и из-
борни циклуси одражавају на јавне набавке.

Србија годишње на јавне набавке троши око 3,5 милијарди 
евра, а процењује се да је бар четвртина нерегуларна. Како је оце-
нио ОЕБС, доношење новог закона је једно од најзначајних достиг-
нућа Владе у успостављању система за превенцију корупције. Уз 
нове амандмане Кривичног законика, који се односе на малверза-
ције у јавним набавкама, знатно ће се појачати систем превенције 
и сузбијања корупције.

Пред Владом Србије ће се наћи и предлози два закона - о 
ревизији и рачуноводству, који предвиђају да око 240.000 микро 
предузећа, предузетника, удружења и спортских организација 
убудуће не користи међународне стандарде у финансијском из-
вештавању. С друге стране, повећаће се број предузећа која ће 
морати да ангажују ревизоре, па су први прорачуни да ће нова 
законска решења српски бизнис коштати између 20 и 25 милиона 
евра годишње. 

Савез рачуновођа и ревизора Србије, Удржење пружалаца ра-
чуноводствених услуга и Унија послодаваца Србије послали су ми-
нистру финансија Млађану Динкићу, али и председнику Томисла-
ву Николићу, премијеру Ивици Дачићу и другим надлежнима, 
захтев да се нацрти два предложена закона повуку из процедуре 
и измене. Од оваквих решења, како кажу, вајде ће имати само ре-
визорске куће и тумачи закона. 

„Од једног закона се праве два, а решења су лошија од 
постојећих“, упозорио је Перо Шкобић, генерални секретар Савеза 
рачуновођа Србије. 

Обвезници ревизије су током 2011. године ревизорским кућа-
ма дали укупно 42 милиона евра, односно 800.000 евра по преду-
зећу. Није спорно да велике компаније морају да ангажују ревизо-
ре, али зашто се то прописује и средњим предузећима, у којима 
власништво није одвојено од менаџмента. 

На терет малих и микро предузећа и предузетника пашће 
прелазак са међународних стандарда на правилник који ће саста-
вити Министарство финансија. То значи нове обрасце, нове софтве-
ре и обуку. Рачуновође упозоравају да је напуштање међународне 
праксе лош сингнал инвеститорима. 

„Ако ови закони буду усвојени, биће анулирани ефекти уки-
дања парафискалних намета. То оптерећење ће бити величине од 
5.000 до 7.000 радних места годишње. Оваква законска решења су 
очигледно у интересу одређених група. Финансијско извештавање 
је важно, и ако је оно мимо међународних стандарда, инвеститори 
ће избегавати Србију“, рекао је Драгољуб Рајић, председник Уније 
послодаваца Србије.

ОКОВАНИ ДУГОВИМА
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Сајам пића и течне хране - Drinktec 2013

‘’Компаније из Србије би прво требало да дођу да посете сајам, да виде ко и како излаже, да виде шта се све 
нуди и како би оне могле да се уклопе у ту понуду. Не морају ни самостално да наступају, већ удружене, јер 
поједине земље имају националне штандове са по неколико предузећа. На сајму нису присутне само фирме 
које имају технологију, већ и које нуде паковање, етикете, сировине, тако да је понуда веома разнолика’’, 
каже Беатрикс Фресе, руководилац Сектора за машине и пића Удружења немачких произвођача машина и 
постројења

Сајам „Дринктек” (Drinktec), један од највећих светских до-
гађаја у индустрији пића и течне хране, биће одржан од 16. 
до 20. септембра 2013. године, на Минхенском сајму, наја-
вљено је на конференцији за медије Делегације немачке 
привреде у Србији. Учествоваће излагачи из 70 земаља, а 

организатори позивају и фирме из Србије. На овогодишњем сајму 
очекује се више од 1.500 излагача из 70 земаља и око 60.000 струч-
них посетилаца из више од 170 земаља из целог света. У Минхену 
ће бити представљен комплетан процесни ланац - од производње, 
преко пуњења и паковања, све до маркетинга у области пића и 
течне хране, укључујући сировине, адитиве за пића и логистичка 
решења. 

Михаел Шмит (Michael Schmidt), директор Делегације немач-
ке привреде у Србији, изјавио је да је проценат процесних машина 
које се увозе у Србију из Немачке у порасту, тако да се од укупног 
увоза постројења, која износе 1,1 милијарду евра, чак 25% увезе из 
Немачке. Шмит је изјавио да „Дринктек” сајам управо служи да 
се настави тренд раста увоза машина и постројења за паковање у 
индустрији пића и хране, јер је то у интересу и српске и немачке 
привреде.

„Драго ми је што последњих година компаније из прехрам-
бене индустрије Немачке све чешће улажу у Србији. Неке од њих 
су ‚Мегле‘ (Meglle) и ‚Др Еткер‘ (Dr Oetker) који је купио ‚Центро-
производ‘ и планира даља улагања”, навео је Шмит, осврнувши се 
и на српске учеснике и излагаче на Сајму течне хране и пића у 
Минхену.

„Од фирми које су присутне у Србији, на претходном сајму су 
излагали ‚Карбо концепт‘ (Carbo Concept) и ‚Делер‘ (Doehler). За ову 
годину још чекамо да се неко пријави за учешће, с обзиром да у 
Србији компаније доносе одлуку у последњем моменту”, рекао је 
Шмит и указао да би на сајму могли да учествују српски произ-
вођачи процесне опреме, машина за паковање, као и произвођачи 
концентрата за сокове, на пример компанија „Нектар”.

Важна карактеристика сајма „Дринктек” је интернационал-
ност у погледу излагача и посетилаца. Последњи пут је било 57% 
иностраних излагача, а у 2013. години организатори очекују по-
раст страних учесника. Када је реч о посетиоцима, већина долази 
из Европе, мада скоро трећина до сајма у Минхену стиже преко 
океана, чак 8.500 посетилаца долази из Азије и Америке.

Беатрикс Фресе (Beatrix Fraese), руководилац Сектора за ма-
шине и пића Удружења немачких произвођача машина и по-

поЗив За ФирмЕ иЗ србијЕ

Пораст глобалне  
     трговине машинама

Већ годинама константно расте светска потражња за 
процесним машинама и машинама за паковање у индустрији 
пића и хране. Изузетак је представљала 2009. година - годи-
на финансијске привредне кризе, у којој је на кратко опала 
потражња. Независно од тога, светска трговина машинама за 
пиће и храну је у периоду од 2002. до 2011. забележила пораст 
од 50%, са 20 на 30 милијарди евра. Скоро да не постоји ниједан 
други сегмент машиноградње који може да се похвали слич-
ним динамичним развојем.

Око једне трећине светске трговине испоручује се у ин-
дустрији пића и течне хране. Немачка и Италија су већ дуго 
година највећи светски извозници, са 23% удела у светској тр-
говини у 2011. години. На великом растојању их следе САД, Хо-
ландија, Швајцарска и Кина, уделима између 4 и 8%. У извозу 
машина за индустрију хране и пића активно је још 40 земаља.
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стројења (VDMA), ове године очекује више посетилаца из Србије 
него на претходном сајму, када их је било 160.

„Компаније из Србије би прво требало да дођу да посете сајам, 
да виде ко и како излаже, да виде шта се све нуди и како би оне 
могле да се уклопе у ту понуду. Не морају чак ни самостално да 
наступају, већ удружене, јер неке земље имају националне штан-
дове са по неколико предузећа. На сајму нису присутне само фир-
ме које имају технологију, већ и које нуде паковање, етикете, си-
ровине, тако да је понуда веома разнолика”, напоменула је Фресе.

Под појмом течне хране подразумева се храна као што су 
млечна пића, мешовита пића са млеком и јогуртом, пића од соје, 
сурутке, сенф, кечап, мајонез, уље и сирће. Две трећине учесника на 
сајму „Дринктек” ће излагати технологију за производњу, пуњење 
и паковање воде, сокова и безалкохолних пића. Око 45% посети-
лаца долази из ове области. Организатори кажу да стручњаци за 
маркетинг и технику у великим и малим предузећима обавезно 
морају да обиђу област Special Area New Beverage Concepts, у хали 
Б1. Ту ће произвођачи представити нове заслађиваче, боје и ароме.

„Централни захтев потрошача у области безалкохолних пића 
све је више корист за здравље. Због тога су поступци прераде у 
којој остају очувани укус и витамини, одлучујући за производњу 
висококвалитетних производа. Са хладним асептичким пуњењем 
индустрија нуди решење које омогућава производњу природних 
пића богатих витаминима. Продаја готових чајева је такође забе-
лежила невероватан привредни успон, а на квалитет ових произ-
вода несумњиво утиче и техника”, рекла је Беатрикс Фресе. 

На сајму у Минхену биће представљен комплетан репертоар 
процесне технике за пиво и слад. Излагачи имају решења за гло-
балне концерне, као и за мање локалне пиваре.

„Да би могли да производе специјалне врсте пива, за којима 
постоји све већа тражња, потребне су мање ‚хај тек‘ производне је-
динице. Сви реномирани произвођачи који излажу на сајму прате 
овај тренд”, навела је Фресе. Технологије за течну храну, а посебно 
за млеко и млечне производе, последњих година постале су све 

значајније за сајам „Дринктек”. Сваки трећи посетилац долази из 
ове области.

„Разлог за то је у све већем мешању тржишта. Појављује се све 
више млечних напитака од млека и воћних сокова, тј. алкохолних 
пића и обрнуто. Излагачи на сајму су реаговали на овај тренд и 
представљају своју понуду процесне технике за прераду млека”, 
указала је Фресе.

Улазницу за сајам 2013. је најбоље купити преко интернета. 
Ко се региструје преко интернета, може и сам да штампа своју 
улазницу, чиме се штеди време на сајму, а и цена је повољнија. 
Цена дневне улазнице купљене преко интернета износи 28 евра, 
а купљена на сајму 55 евра. У каталогу на интернету можете брзо 
да добијете преглед свих излагача на сајму. Једним кликом миша 
брзо све проналазите. Постоји и апликација за сајам „Дринктек 
2013”, у којој се налази онлајн каталог, допуњен садржајима из ок-
вирног програма. 

Паралелно са „Дринктеком”, од 18. до 20. септембра биће 
одржан и Сајам уља и масти, једини светски стручни сајам за тех-
нологију и трговину јестивим уљима и мастима. У хали Б0 ће 50 
излагача представити системе, компоненте и помоћна средства за 
производњу и прераду јестивог уља, масти и мазива.

А.Б.

Интернационални развој  
     тржишта пића

Глобална индустрија пића је врло динамично тржиште у 
порасту. Светски издаци за пића износили су 803 милијарде 
евра у 2011. години. Према подацима Института за истражи-
вање тржишта - Еуромонитор, издаци ће се повећати за 10% у 
наредној години, чак и ако посматрамо само демографски раз-
вој - светска популација је у порасту, а истовремено се развијају 
и националне привреде, посебно у земљама у развоју са вели-
ком динамиком раста. Расту и приходи и издаци потрошача, 
које прати и велика потреба да се надокнади разлика у многим 
земљама, у којима је потрошња по глави становника у просе-
ку испод 50% потрошње на развијеним тржиштима. То значи 
да ће се комерцијална вредност и обим трговинске размене у 
индустрији пића и даље повећавати, са различитим стопама 
раста по регионима и гранама.

Два милиона  
     посетилаца

Сајам у Минхену (Messe München 
International) - једно од водећих свет-
ских сајамских предузећа, смештен 

на источном ободу града, отворен је 1998. године. Има 16 нај-
модернијих сајамских хала без стубова и укупно 180.000 ква-
дратних метара излагачког простора у халама и велику по-
вршину на отвореном са укупно 360.000 квадратних метара. 
Годишње има више од 30.000 излагача и преко два милиона 
посетилаца из целог света. Заједно са сајамским предузећима 
из Дизелдорфа и Хановера, минхенско предузеће има свој из-
ложбени простор у Шангају (Shanghai New International Expo 
Center - SNIEC), отворен 2001. године.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

адрЕсЕ Филијала нсЗ

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

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

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)


