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Женско предузетништво

УСПЕШНЕ ДИРЕКТОРКЕ 
И(ЛИ) ВЛАСНИЦЕ
Статистика показује да су жене власнице или директорке у само 26 
одсто фирми у Србији, од чега је највише предузетничких радњи. 
Влада Србије настоји да омогући добар пословни амбијент

пракса за студенте у јавним предузећима

УЛАЗ У РЕАЛАН ЖИВОТ
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине 
Србије потписало је са државним универзитетима у Београду, Нишу, 
Крагујевцу и Новом Саду протокол о сарадњи и организовању праксе 
за студенте

каријерно вођење и  
саветовање у зрењанину

МЛАДИ И ТРЖИШТЕ РАДА
Послодавци очекују кандидате који брзо могу да се уклопе у посао, 
квалитетно обављају поверене задатке и показују добар радни 
учинак. Током школовања потребно је радити на јачању осећања 
компетентности и самоефикасности младих
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Сарадња и умрежавање
Женско предузетништво у Србији још увек је неиско-

ришћен потенцијал, јер се жене тешко одлучују да отво-
ре сопствену фирму, због свих већ познатих проблема са 
којима се суочава цео сектор малих и средњих предузећа. 
Додатни проблем женског предузетништва је питање влас-
ништва над некретнинама које су гаранција у финансијским 
трансакцијама, што је је директна последица утицаја овда-
шњег менталитета у вези са улогом жене. На недостатак 
ентузијазма и поверења у сопствене пословне могућности 
утичу и проблеми у вези са компликованим тумачењима 
администрације и не малим трошковима на самом почетку 
пословања. Ако је за утеху, проблеми са којима се суочава 
женско предузетништво у Србији су идентични проблеми-
ма са којима се суочавају мала и средња предузећа и у ре-
гиону и у Европи. 

Донедавно је подршка овом сектору углавном реали-
зована кроз донаторске програме и спорадично, преко вла-
диних и невладиних институција, али у целом процесу није 
било синергије и координације. Управо из тих разлога се 
предузима све више активности како би се женама које су 
већ предузетнице или то желе да постану, организовано и 
синхронизовано пружила финансијска подршка. 

Велики број европских декларација, националних из-
вештаја и извештаја Европске уније истиче значај сарадње 
и умрежавања универзитета и компанија. Јачање сарадње 
треба да се огледа кроз студентске праксе, заједничка ис-
траживања, учење током целог живота, размену искуста-
ва и људи, итд. Општи циљ је боља комуникација, како би 
се у потпуности и на време студенти и будућа радна снага 
припремили и оспособили за тржиште рада. Министарство 
енергетике, развоја и заштите животне средине Србије пот-
писало је са државним универзитетима у Београду, Нишу, 
Крагујевцу и Новом Саду протокол о сарадњи и органи-
зовању праксе за студенте. Протокол дефинише сарадњу 
министарства и универзитета у области организовања и 
реализовања праксе студената и дипломаца универзитета 
у јавним предузећима, стручним установама и органима 
управе над којима надзор има Министарство енергетике, 
развоја и заштите животне средине.

Пројекат „Развој услуга каријерног вођења и савето-
вања кроз механизме међуопштинске сарадње” спроводи 
се на територији 7 градова и општина Србије - Бујановцу, 
Новом Пазару, Сјеници, Кикинди, Зрењанину, Владичином 
Хану и Врању. Током 8 месеци (јануар-август 2013) спро-
воде се активности са циљем развоја и унапређења услу-
га које ће млади из ових градова добијати ради лакшег и 
бољег развоја каријере. Локални мобилни тимови (ЛМТ) 
за каријерно вођење пружају услуге каријерног вођења и 
саветовања, настојећи да их учине доступнијим младима. 
Чланови ЛМТ су представници организација из области 
образовања, запошљавања, канцеларија за младе, НВО, 
филијала за запошљавање. Мултиинституционална струк-
тура ЛМТ требало би да поспеши уједињење ресурса на 
локалном и међуопштинском нивоу, омогући бољу коорди-
нацију активности на пољу каријерног вођења и допринесе 
унапређењу услуга информисања о каријери и каријерног 
саветовања за младе из локалне заједнице. Пројекат спро-
води Београдска отворена школа (БОШ), а финансира USAID.

Редакција



Позив за суфинансирање еко-иновација

Циљ програма је подршка малим и средњим предузећима кроз финансирање пројеката који се баве 
комерцијализацијом технологија, производа или пракси које имају позитиван утицај на околину, који су 
већ технички испитани и доказани као успешни, али због одређених ризика још увек нису у значајној 
мери продрли на европско тржиште

Поводом расписивања јавног позива „Еко-иновације 
2013”, који је отворен 14. маја 2013 године, Европска 
мрежа предузетништва у Србији организовала је на-
ционални инфо дан у Привредној комори Србије, која 
је један од седам укључених партнера. Еко-иновације 

су намењене увођењу и ширењу тржишта еко-иновативних про-
извода, а део су ЦИП програма за конкурентност и иновације Ев-
ропске уније. Циљ овог програма је подршка малим и средњим 
предузећима кроз финансирање пројеката који се баве комерција-
лизацијом технологија, производа или пракси које имају позити-
ван утицај на околину, који су већ технички испитани и доказани 
као успешни, али због одређених ризика још увек нису у значајној 
мери продрли на европско тржиште и због тога им је потребна 
подршка.

Заинтересована мала и средња предузећа и предузетници 
који су развили „зелени” производ, процес или услугу, били су у 
прилици да од експерткиње за одрживи развој и заштиту животне 
средине, Мојце Храбар, добију квалитетне информације о позиву 
за еко-иновације, савете на тему како направити добар пројект-
ни предлог, аплицирати за средства, како истражити могућности 
за проналажење пројектних партнера, као и примере пројеката 
који су до сада финансирани кроз овај програм. Предност ће бити 
дата предузећима која се баве иновацијама у области рециклаже, 
грађевинарства, индустрије хране и пића, воде, као и „зеленим” 
пословањем.

Након представљања програма уследила је радионица, на 
којој се разговарало о могућностима аплицирања, а учесници ску-

па су имали прилику да постављају конкретна питања и добију 
јасне одговоре. 

Свих седам партнера у Европској мрежи предузетника у Ср-
бији, већ низ година помажу привредницима да лакше дођу до 
средстава Европске уније. Бенефит није само новац који се до-
бија, већ и успостављена партнерства и умрежавање са научним 
институцијама. Ова година је последња година програма „Еко-
иновације”, али ће ЦИП програм, како је најављено, прерасти у 
програм „Козме”. Еко-иновације биће финансиране кроз програм 
„Хорајзен”, иако је и Европска комисија принуђена да ради са 
смањеним буџетом. Очекује се да Европски парламент, у оквиру 
буџета до 2020. године, одобри и средства за „Хорајзен”, којима 
би се финансирала иновативна предузећа и институције за тех-
нолошки развој, тако да буде покривен цео циклус иновација - од 
идеје до изласка на тржиште. У тим програмима обавезно је не 
само учешће, већ и лидерство приватног сектора.

	 	 	 	 СМЦ

БЕНЕФИТ НИЈЕ САМО НОВАЦ

Пожељни пројекти
Право учешћа имају пројекти којима се жели спречити 

или смањити утицај на животну средину или који доприносе 
оптималном коришћењу ресурса. Кључно је да имају европску 
додату вредност. Пројекат мора да доноси нешто што је ново 
и за Европу, а не само за локалну заједницу. Такође, еколошка 
иновација мора да има и високу потенцијалну тржишну ева-
луацију. Најпожељнији су пројекти из пет области: рециклажа 
материјала, продукти за одрживу градњу, сектор хране и пића, 
вода и зелени бизнис. 

Зелене идеје
На целодневном догађају у Културном центру Београда, 

девет финалиста представило је своје зелене идеје жирију, а 
три победничке – „Хостел републик” (Ужице), Зоран Симовић 
(Рашка) и „Солар ајс” д.о.о. (Суботица), награђене су од стране 
Балканског фонда за локалне иницијативе, Фонда браће Рок-
фелер и Ерсте банке са по 8.000 долара за реализацију проје-
ката. Ове три иновативне пословне идеје, засноване на прин-
ципима одрживог развоја, представиће се и на Регионалном 
форуму Фонда браће Рокфелер, на коме ће учествовати државе 
Западног Балкана, где могу да освоје додатних 10.000 долара. 
Шансу за такмичење добиће идеја еко-хостела у Ужицу, ене-
гретски ефикасног објекта са ентеријером од рециклираних 
материјала који прати тему Ужичке републике, затим соларне 
сушаре, породичног бизниса из Рашке који ће бити заснован 
на коришћењу обновљивих извора енерегије и лековитог биља 
које ће узгајати на сопственом имању и еколошком возилу на 
соларну енергију које не емитује штетне продукте ни зрачења, 
а користиће за покретну продају сладоледа и кафе на Град-
ском тргу и шеталиштима у Суботици.

Национални форум за „Зелене идеје”, на који је пристиг-
ло 108 пријава, партнерски су покренули Балкански фонд за 
локалне иницијативе, Фонд браће Рокфелер и Ерсте банка, са 
циљем да подстакну и награде појединце, удружења и мала 
предузећа да развију иновативне предузетничке пројекте који 
су засновани на принципима одрживог развоја.
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Пракса за студенте у јавним предузећима

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Србије потписало је са државним 
универзитетима у Београду, Нишу, Крагујевцу и Новом Саду протокол о сарадњи и организовању 

праксе за студенте

Велики број европских декларација, националних из-
вештаја и извештаја Европске уније истиче значај са-
радње и умрежавања универзитета и компанија. Јачање 
сарадње треба да се огледа кроз студентске праксе, 
заједничка истраживања, учење током целог живота, 

размену искустава и људи, итд. Општи циљ је боља комуника-
ција, како би се у потпуности и на време студенти и будућа радна 
снага припремили и оспособили за тржиште рада.

Министарство енергетике, развоја и заштите животне среди-
не Србије потписало је са државним универзитетима у Београду, 
Нишу, Крагујевцу и Новом Саду протокол о сарадњи и организо-
вању праксе за студенте. Протокол дефинише сарадњу министар-
ства и универзитета у области организовања и реализовања прак-
се студената и дипломаца универзитета у јавним предузећима, 
стручним установама и органима управе над којима надзор има 
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.

Министарка енергетике Србије, Зорана Михајловић, истиче 
да је протокол о сарадњи значајан пре свега за студенте и Србију, 
уз наду да ће и друга министарства покренути овакву иниција-
тиву. „Протокол са универзитетима инициран је због мултидис-
циплинарности Министарства енергетике, развоја и заштите 
животне средине, па ће самим тим студенти моћи да обављају 
праксу у јавним предузећима унутар енергетског сектора, кроз 
установе и агенције које потпадају под министарство, али и у са-
мом министарству. То је кровни споразум, а током лета ће бити 
направљени анекси споразума о сарадњи са факултетима, да би 
до септембра био расписан конкурс за праксу“, казала је Михајло-
вићева. 

На четири државна универзитета у Србији тренутно студира 
181.590 студената. 

„Стратешки циљ је да студенти завршних година обављају 
праксу, да се студенти, али и професори, укључе у израду проје-
ката и да остану да живе и раде у Србији”, истакла је министарка 
енергетике и додала да је намера да се створи ефикасно тржиште 
рада и партнерски однос између Владе Србије, привредног секто-
ра и универзитета. 

„То није посао само једног министра него целе владе, нити 
једног ректора већ свих универзитета. Оно што брине сваког 
члана владе и сваког ректора јесте чињеница да је највећи број 
незапослених међу младима испод 30 година”, нагласила је ми-
нистарка и додала да би сви требало да се укључе у решавање тог 
проблема. 

Ректор Универзитета у Београду, Владимир Бумбаширевић, 
сматра да је споразум значајан за студенте и дипломце који ће 
моћи да стичу практична знања из области за које се школују, а 
значајно ће се повећати и број студената на пракси. Такође, рек-
тор Бумбаширевић је истакао да Универзитет у Београду већ низ 
година посвећује велику пажњу практичном усавршавању студе-
ната кроз бројне активности Центра за развој каријере.

Ректор Крагујевачког универзитета, Слободан Арсенијевић, 
сложио се да је ово права шанса да студенти уђу у реалан живот. 
Ректори Новосадског и Нишког универзитета, Мирослав Весковић 
и Драган Антић, сматрају да је овај вид сарадње вишеструко ко-
ристан - за универзитете, предузећа и студенте, како би се у прак-
си проверила одрживост школских програма и студенти стекли 
додатне вештине.

Спровођење новог модела студентске праксе (заснованог на 
моделима које се примењују у земљама Европске уније), подразу-
мева да је пракса у поменутим областима саставни део студирања. 
Свака следећа пракса која се одвија на једном од четири државна 
универзитета у Србији треба да буде прилагођена новом, побољ-
шаном и унапређеном моделу. Студентске праксе се организују, 
конципирају и изводе по дефинисаном моделу, пажљиво се прате 
и оцењују како би се добила повратна информација о успешности 
и квалитету спроведене праксе, а ради даљег унапређења.

Сарадња и комуникација на релацији универзитет - компа-
није подиже се на виши ниво, успостављањем контакт канцела-
рија, подизањем свести и обуке на пољу концепата трансфера 
технологије, иновација и иновативне културе, вештине прегова-
рања, правних питања, добре праксе и управљања пројектима.

Студентска пракса доноси вишеструку корист, како за сту-
денте тако и за компаније. Компаније, као друштвено одговорне, 
у току пракси оспособљавају будућу радну снагу да се по завр-
шетку студија у најкраћем временском периоду уклопи у рад. 
Студенти поред спроведене обавезне праксе добијају прилику да 
раде у компанијама од великог значаја за развој српске привреде, 
увећавају знања и што је најважније - практична знања подижу 
на највиши могући ниво.

	 	 	 	 	 	 А.Б.

УЛАЗ У РЕАЛАН ЖИВОТ

НБС позвала студенте
Народна банка Србије (НБС) позвала је студенте четврте 

или пете године академских студија да се пријаве на 33 места 
за летњу праксу у централној банци. Како се наводи у пози-
ву објављеном на сајту Народне банке (www.nbs.rs), услови за 
пријаву на конкурс су просечна оцена током студија најмање 
8,00, знање енглеског језика и да апсолвентски стаж не траје 
дуже од годину дана.

НИС запошљава  
     најбоље стипендисте

Нафтна индустрија Србије (НИС) је саопштила да ће од 
јула на годину дана запослити најбоље стипендисте Фонда 
за младе таленте „Доситеја“. По истеку тог периода, многи од 
њих ће добити посао на неодређено. НИС тиме жели да сти-
мулише ученике и студенте да стичу знања из области при-
родних наука, јер су ти кадрови потребни овој компанији. НИС 
је био домаћин манифестације „Каријер дејс“ (Career Days) за 
стипендисте фонда „Доситеја“ Министарства омладине и спор-
та. Ова манифестација је била почетак спровођења Протокола 
о сарадњи, који су почетком фебруара потписали НИС и Ми-
нистарство омладине и спорта. Циљ Протокола је подршка 
талентованим ученицима и студентима који су стипендисти 
републичког Фонда за младе таленте. НИС ће ове године, пре-
ко пројекта „НИС шанса 2013“ укупно ангажовати 300 младих 
са завршеном средњом школом и факултетом. До сада је више 
од 400 младих, током 2010. и 2011. године, добило прилику да 
ради и усавршава се у овој компанији.
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Бледа економска слика Србије

Реформа јавног сектора и контрола буџетског 
дефицита су проблеми са којима се Србија носи 
готово деценију. Експерти сматрају да за успешну 
реализацију средњорочног плана економског 
опоравка земље прво треба обуздати прекомерна 
буџетска издвајања, а истовремено подстицати 
развој реалног сектора

Пред Владом Србије је тежак задатак - доношење економ-
ских мера у циљу побољшања фискалне стабилности земље и 
смањења буџетског дефицита, који не би требало да пређе 4,5 
одсто бруто друштвеног производа. Мере још нису донете, али 
државни врх је јединствен да треба да се базирају на смањењу 
јавне потрошње, реформисању јавних предузећа, ефикаснијем 
решавању питања предузећа у реструктурирању уз поправљање 
инвестиционе климе. 

Да економска слика Србије није нимало ружичаста, више 
нико и не крије, а каква је заиста - најбоље показују подаци о томе 
колика нам је производња. У Србији живи 7,12 милиона становни-
ка, а од тога плату прима свега 1.727.048 запослених, и то нам је 
што нам је, јер имамо 738.756 незапослених грађана, 253.047 оних 
који искључиво живе од социјалне помоћи и око 1.708.000 пензи-
онера, који јесу зарадили своје принадлежности, али ипак зависе 
од државе и буџета - пише новосадски „Дневник”.

Све то и не би било тако лоше да поменутих 1,7 милиона за-
послених плату прима у индустрији, али, нажалост, то ни близу 
није тако. У реалном сектору, где спада индустрија, транспорт, 
трговина, ради свега 1,2 милиона запослених, око 540.000 су 
радници јавног сектора, то јест запослени у државној и локалној 
администрацији, образовању, здравству, јавним и комуналним 
предузећима, војсци, полицији... 

Када би се даље узело у обзир колико људи ради, а не прима 
плату, колико је запослено у компанијама које су на корак до сте-
чаја, колико их је у реструктурирању, лако би се могло израчуна-
ти да у реалном сектору ове државе ради највише милион људи. 
Индустријских радника је свега око 350.000, отприлике толико се 
процењује да има предузетника и код њих запослених, у тргови-
ни је око 180.000 радника, у саобраћају око 80.000. 

На милион запослених у реалном сектору треба додати и 
пољопривреднике, за које се не може прецизирати колико их 
остварује приход, а колико је међу њима социјалних случајева, 
али ако се ослонимо на последњи попис пољопривреде, на који 
смо чекали пола века, може се баратати податком о укупном 
броју газдинстава, а њих је 631.122. Међутим, то је само пука ста-
тистика. Реалне процене су да, у најбољем случају, у Србији за-

рађује пола милиона паора, док се за све остале може сматрати да 
су издржавана лица. Наиме, пољопривредна газдинства не чине 
само они на које се домаћинства воде, већ и деца, стари, који не 
остварују доходак, а немају ни такозване земљорадничке пензије.

Реформа јавног сектора и контрола буџетског дефицита су 
проблеми са којима се Србија носи готово деценију. Економски 
експерти сматрају да за успешну реализацију средњорочног пла-
на економског опоравка земље прво треба обуздати прекомерна 
буџетска издвајања, а истовремено подстицати развој реалног 
сектора.

Према најновијим подацима, у Србији је у процесу реструк-
турирања 171 предузеће, што значи и нерешену судбину за готово 
трећину од 60.000 радника у овим предузећима. Осим тога, под 
државном контролом је око 1300 предузећа. Сви ови проблеми 
оптерећују државу, јер генеришу годишњи губитак од око 700 ми-
лиона евра.

Са фискалног становишта, предузећа под државном контро-
лом добијају значајне директне буџетске субвенције и на тај начин 
доприносе повећању јавне потрошње и дефицита. Осим тога, ова 
предузећа добијају различите облике индиректних субвенција, 
као што су државне гаранције за кредите, толерисање неплаћања 
пореза и дугова за енергенте. Све ово условљава повећање расхо-
да и смањење јавних прихода.

Екномски експерти оцењују да би озбиљан програм реформи 
ових предузећа довео до значајних фискалних уштеда као и ефи-
касности домаће привреде. Такође, реформе јавних предузећа не-
опходне су и за стварање услова за њихово тржишно пословање 
од средине 2014. године, као што је и предвиђено Законом о јав-
ним предузећима. Ово је и једна од препорука ММФ за постизање 
планиране фискалне консолидације за ову годину, уз упрошћа-
вање услова за бизнис и реформу тржишта рада.

„У овој години предвиђене су уштеде смањењем субвенција, 
од чега се 5,8 милијарди динара односи на смањења јавним пре-
дузећа, јер држава не може да финансира губиташе. Поред ових, 
неопходне су и додатне уштеде у области државне потрошње, јер 
пуњењу касе доприноси само око 1000 успешних фирми. Стога 
треба хитно започети са уштедама, али да то не угрози стандард 
грађана. Ако се направи тај баланс могу да се постигну позитив-
ни резултати и пошаље кредибилан сигнал страним инвестито-
рима да је држава озбиљна и да налази простора за уштеде”, каже 
економиста Горан Питић и додаје да простора за штедњу има, јер 
постоје средства од међународних институција које се не троше, 
а на које Србија плаћа затезну камату. Покретањем пројеката то 
би се избегло и обезбедила већа производња, при чему би се ка-
мата плаћала од добити. Овакав став заступа и председник Саве-
та гувернера Народне банке Србије, Небојша Савић, истичући да 
кључне мере за излазак из кризе треба да почивају на смањењу 
расхода, обуздавању неоправдане јавне потрошње, а не на страни 
даљег оптерећивања привреде и повећавања пореза. Све упућује 
на померање фокуса српске економске политике са макроеконо-
мије на микроекономију, што подразумева и ефикаснију подрш-
ку најпродуктивнијем делу друштва који ствара вредност, а то су 
извозна предузећа.

	 	 	 	 	 	 А.Б.

УШТЕДЕ, АЛИ 
НЕ НА УШТРБ 
ГРАЂАНА
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Женско предузетништво

Статистика и бројна истраживања показала су да су жене власнице или директорке у само 26 одсто 
фирми у Србији, од чега је највише предузетничких радњи. Влада Републике Србије последњих година 
све више ставља акценат на женско предузетништво и настоји да омогући добар пословни амбијент

Женско предузетништво у Србији још увек је неис-
коришћен потенцијал, јер се жене тешко одлучују 
да отворе сопствену фирму, због свих већ познатих 
проблема са којима се суочава цео сектор малих 
и средњих предузећа. Додатни проблем женског 

предузетништва је питање власништва над некретнинама које 
су гаранција у финансијским трансакцијама, што је је директна 
последица утицаја овдашњег менталитета у вези са улогом жене. 
На недостатак ентузијазма и поверења у сопствене пословне мо-
гућности утичу и проблеми у вези са компликованим тумачењи-
ма администрације и не малим трошковима на самом почетку 
пословања. Ако је за утеху, проблеми са којима се суочава женско 
предузетништво у Србији су идентични проблемима са којима се 
суочавају мала и средња предузећа и у региону и у Европи. 

Донедавно је подршка овом сектору углавном реализована 
кроз донаторске програме и спорадично, преко владиних и нев-
ладиних институција, али у целом процесу није било синергије 
и координације. Управо из тих разлога се предузима све више 
активности како би се женама које су већ предузетнице или то 
желе да постану, организовано и синхронизовано пружила фи-
нансијска подршка. 

Жена за 5
Министарство финансија и привреде бројним програмима 

подстиче развој женског предузетништва, а за неколико њих у 
2013. години опредељено је око 17 милиона динара. Један од ово-
годишњих пројеката је пилот програм подршке за развој преду-
зетништва младих жена и социјално угрожених категорија. За ове 
сврхе намењено је 20 милиона динара, од чега је шест милиона 
динара бесповратних средстава за подстицање женског преду-
зетништва. 

Програм је намењен унапређењу знања и вештина са циљем 
формирања већег броја женских предузећа, а јавни позив трајао 
је до 7. јуна. Осим тога, Министарство има и два додатна програ-
ма за поменуту област. Први се односи на бесповратну финан-
сијску помоћ у 2013. за увођење међународних стандарда, нових 
технолошких процеса, производа и услуга, као и за унапређење 
дизајна производа и амбалаже, израду електронске презентације 
предузећа и разне едукације запослених и менаџмента. Укупан 
износ помоћи је 6,9 милиона динара, а предузетнице ће поједи-
начно моћи да добију од 50 хиљада до 300 хиљада динара. Јав-
ни позив је у току и трајаће до 24. јуна. Други програм, који ове 
године спроводи Национална агенција за регионални развој као 
подршку женском предузетништву, одвијаће се кроз додељивање 
награда за најуспешније предузетнице у региону Војводине, Бе-
ограда, Шумадије и Западне Србије и региону Јужне и Источне 
Србије. Реч је о три награде у висини од по 300, 200 и 100 хиљада 
динара, као и праву на бесплатан наступ на овогодишњем сајму 
„Бизнис база”. Програм се реализује до краја ове године и има 
буџет од 3,5 милиона динара. 

Код Фонда за развој Србије предузетнице однедавно могу 
под олакшаним условима да конкуришу за кредитна средства. 
Кредити се додељују предузећима са женским уделом у влас-
ништву од 25 одсто. Што се тиче других програма, Министарство 
финансија ове године реализује пилот програм подршке за на-
бавку опреме за сва предузећа, укључујући и женска, а недавно 
је представљен и програм подршке Опортјунити банке, која више 
од 60 процената кредита пласира у неразвијена подручја, а као 
вид помоћи женском предузетништву већ четврту годину заре-
дом организује избор за најуспешнију предузетницу, под нази-

вом „Жена за 5”. Конкурс је отворен до 20. јуна, а за победницу је 
обезбеђена награда од 500 хиљада динара.

Национално и европско умрежавање
Према подацима Европске мреже предузетништва у Србији,  

просечно 30% МСП у ЕУ су у власништву (сувласништву) жена, 
а жене су истовремено и директорке тих предузећа. У Србији је 
тренутно око 26% МСП која се могу окарактерисати као женска 
предузећа. 

Акт за мали бизнис Европске уније женско предузетништво 
карактерише као политички приоритет и бројним активностима 
се жене подстичу да започињу своје бизнисе или јачају постојеће, 
кроз нпр. менторске шеме. Влада Републике Србије последњих го-
дина, такође, све више ставља акценат на женско предузетништво 
и настоји да омогући добар пословни амбијент за развој женског 
предузетништва у Србији.

Протекле две године, поред националних програма, спрово-
дили су се и европски пројекти „Мрежа амбасадора женског пре-
дузетништва” и „Ментори женског предузетништва”, који предста-
вљају специфичне активности Европске мреже предузетништва. 
Европска мрежа амбасадора женског предузетништва је пројекат 
који је имао за циљ да формирањем националне мреже амбаса-
дора женског предузетништва подстакне развој сектора малих и 
средњих предузећа и предузетништва кроз подстицање и подрш-
ку предузетничког потенцијала и талента жена и повећа њихов 
укупни ангажман у предузетништву. Мрежу амбасадора жен-
ског предузетништва у Србији чини 10 успешних предузетница 
из различитих сектора, које су путем мотивационих семинара, 
радионица и конференција одржаних у целој Србији промовиса-
ле женско предузетништво. Национална мрежа ментора женског 
предузетништва је свеобухватан процес подршке предузетница-
ма које се налазе у пресудном тренутку за даљи развој или опста-
нак предузећа. Ментори саветују предузетницама како да прева-
зиђу проблеме, унапреде своје пословање и пронађу најповољније 
решење за даљи наставак пословаља.

У оквиру Европске мреже предузетништва формирана је и 
нова секторска група за женско предузетништво, чији је главни 

УСПЕШНЕ ДИРЕКТОРКЕ 
И(ЛИ) ВЛАСНИЦЕ
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циљ да се обезбеди наменска подршка за развој пословања жена 
предузетника, повећа и прошири сарадња партнера са другим 
регионалним, националним и европским мрежама за подршку 
пословању.  

Синергија у промоцији и заступању интереса
Национална агенција за регионални развој, координатор у 

овим пројектима, заједно са партнерима, Привредном комором 
Србије, Удружењем пословних жена Србије, Агенцијом за страна 
улагања и промоцију извоза, планира да настави са подстицањем 
даљег развоја женског предузетништва. У 2013. години планира-
на је реализација два програма, један се односи на доделу беспо-
вратне финансијске помоћи, а други на доделу признања најус-
пешнијим предузетницама. 

Оба програма имају за циљ да промовишу женско преду-
зетништво кроз доделу признања женама предузетницама које 
успешно управљају привредним субјектима у сопственом влас-
ништву и својим друштвено одговорним ангажовањем доприносе 
унапређењу локалног и ширег привредног амбијента. Поред тога, 
у плану је додела бесповратних средстава за суфинансирање 
трошкова унапређења пословања и охрабривање већег броја 
жена за предузетничко деловање.

Удружење пословних жена Србије спроводи истраживање о 
потребама предузетница за обуком у земљама Југоисточне Евро-
пе.  Резултати овог истраживања послужиће за дефинисање др-
жавних политика и подршке женском предузетништву, а током 
следеће године ће се уобличити програми обуке у областима које 
су најтраженије.

Привредна комора Србије у оквиру свог коморског система 
покренула је иницијативу за оснивање Савета за женско преду-
зетништво Привредне коморе Србије, као стручно консултативног 
тела, састављеног од представница предузећа које су делегира-
не од стране коморског система Србије. Основна улога Савета је 
умрежавање ради креирања синергије у промоцији и заступању 
интереса према законодавној и извршној власти, као и другим 
заинтересованим странама. У том контексту, Савет својим члани-
цама и другим женама предузетницама пружа стручну помоћ 
и подршку, анализира промене пословног окружења и пред-
лаже активности у циљу развоја и унапређења женског преду-
зетништва, те повезује предузетнице у Србији са колегиницама и 
институцијама које подржавају развој женског предузетништва 
у иностранству.

Савет је у марту ове године угостио и Мади Шарму, пред-
ставницу послодавачке групе Европског економског и социјал-
ног савета. Она је говорила о погледима Европске уније у вези 
са женским предузетништвом, посебно његовом функцијом у 
стимулисању раста и запослености у Европској унији. Састанку 
је присуствовала и повереница за заштиту равноправности, Не-

вена Петрушић, која је говорила о улози женског предузетништва 
у оквиру Националне стратегије за побољшање положаја жена и 
унапређење родне равноправности 2008-2014. Чланице Савета 
имале су прилику и да дискутују о препорукама студије о пре-
дузетништву жена у Србији у функцији развоја посебних влади-
них мера финансијске и нефинансијске подршке женском преду-
зетништву у Србији, коју је представило Министарство финансија 
и привреде, у сарадњи са Фондацијом за развој економске науке.

Цвет успеха
Колико је важно подстицати и промовисати женско преду-

зетништво у Србији, говори и награда „Цвет успеха”, Женског биз-
нис клуба у Србији, која се сваке године додељује најуспешнијој 
предузетници у Србији. Награда има за циљ да афирмише ус-
пешне предузетнице да развијају свој бизнис, а самим тим имају 
активну улогу у економском развоју Србије.

Као бренд Удружења пословних жена Србије, годишња на-
града „Цвет успеха за жену змаја” добија све значајнију медијску 
пажњу од 2007. године, када је одржана прва церемонија доделе 
награда, а од 2009. представља догађај на европској мапи обеле-
жавања Глобалне недеље предузетништва, коју Европска коми-
сија организује у 33 земље у оквиру пројекта „СМЕ Вик” (Week).

	 	 	 	 СМЦ

Допринос развоју  
     регионалне привреде

Асоцијација балканских комора (Association of Balkan 
Chambers – ABC) је невладина и неполитичка организација ос-
нована са циљем подстицања привредне сарадње и пружања 
подршке економском развоју земаља чланица и региона у це-
лини, уклањања баријера у трговини и успостављања јединс-
твене зоне слободне трговине, као и у циљу побољшања имиџа 
региона Балкана у свету. Асоцијација има 10 чланова – нацио-
налних привредних комора земаља Балкана: Босне и Херцего-
вине, Грчке, Бугарске, Македоније, Србије, Црне Горе, Турске, 
Албаније, Румуније и Кипра.

У складу са споразумом постигнутим током Генералне 
скупштине Асоцијације балканских комора, одржане 24. марта 
2012. године, у Сарајеву, формиран је Савет за женско преду-
зетништво -  Women Entrepreneurs Council (ABC WEC). 

Савет функционише у оквиру Асоцијације балканских ко-
мора, са циљем да се унапреди допринос жена предузетница 
у националним и регионалним привредама, активира потен-
цијал жена предузетница из земаља чланица Асоцијације 
балканских комора, као и да се потпомогне повећање трговине 
унутар балканске регије и Југоисточне Европе. 

Чланице Савета су жене предузетнице које именује свака 
чланица Асоцијације балканских комора и сваку од њихових 
националних комора представљају по три жене предузетнице.
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Скривено тржиште послова

Претраживање скривеног тржишта рада подразумева да имате довољно самопоуздања да се 
представите послодавцу, о чијој сте се пословној политици и кадровским потребама већ добро распитали

Национална служба за запошљавање пружа подршку у 
потрази за послом, између осталог и кроз радионице 
и клубове за активно тражење посла, осмишљене не 
само да пруже практична знања о тржишту рада, већ 
и да ојачају самопоуздање и мотивацију полазника, 

науче их како да се носе са неуспехом и наступе према посло-
давцима. 

Пут до посла није лак, а тржишна економија је много дина-
мичнија него што се то чини на први поглед. Већина послова који 
се нуде део су скривеног тржишта рада, односно, за њих нису 
расписани јавни огласи. Бројна радна места настају као резултат 
пензионисања, отпуштања, ширења компанија или се тек форми-
рају, у складу са потребама предузећа. Већина радних места не 
стигне до огласа, јер се послодавци служе формалним начинима 
запошљавања само када нису у могућности да ангажују раднике 
неформалним путем или када им је потребан већи број изврши-
лаца. Процес пријема радника је дуг, подразумева низ поступака, 
изискује средства, а некад је потребно хитно ангажовати новог 
радника, који ће се адекватно уклопити у радну средину. Из тог 
разлога препорука има важну улогу, па ће послодавац радије 
покренути интерну потрагу, него се одлучити за јавно оглаша-
вање.

Две стратегије
Две су основне стратегије за откривање тржишта посло-

ва: мрежа контаката и директно обраћање кадровској служби 
одређеног предузећа. Контакти подразумевају свакодневу ко-
муникацију са рођацима, пријатељима и познаницима, који ће, 
уколико знају да тражите посао, можда имати неку значајну ин-
формацију и упутити вашу потрагу у правом смеру. Искористите 
предност друштвених мрежа, сетите се пријатеља из школских 
дана. Вести се брзо преносе, свако у свом окружењу може да се 
распита, те да ускоро до вас стигне повољна вест. При томе, важно 
је да пријатељи тачно знају какав посао тражите, у којој области, 

као и да им ставите до знања да не тражите од њих да вас запосле, 
већ само да вам осигурају контакт и обезбеде информације које 
вас могу довести до посла. 

У суштини, за вас ће претраживање скривеног тржишта рада 
значити да имате довољно самопоуздања да се понудите посло-
давцу, о чијој сте се пословној политици и кадровским потребама 
већ добро распитали. Овде већ долазимо до друге технике откри-
вања слободних послова - директног контакта са потенцијалним 
послодавцем. Покушајте да дођете до мејл адресе или броја те-
лефона особе задужене за кадровске послове у предузећу у коме 
бисте желели да радите. Упутите јој писмо, у коме ћете објаснити 
разлоге свог обраћања, уз адекватно припремљен CV, и замолите 
за прилику да се лично представите. Потребна вам је добра само-
реклама, зато немојте штедети са похвалама на сопствени рачун. 

Култура комуникције
Пре него што започнете потрагу за скривеним послом, сас-

тавите листу компанија „мета” - фирми у којима бисте волели 
да радите, односно сматрате да у њима може бити посла за вас 
и потрудите се да о њима сазнате што више (производи/услуге, 
статус у индустрији, величина, планови развоја, имиџ фирме, 
проблеми), као и о послу који желите (дужности, плата, бенефи-
ције, радна средина). Одлични извори информација су интернет, 
пословни часописи, професионални магазини, састанак са неким 
ко већ ради у том предузећу. Поред тога, већина радних области 
има своја струковна удружења, која одржавају редовне састанке 
и штампају периодичне часописе. Удружење можда има и базу 
са биографијама или пружа помоћ својим члановима при запо-
шљавању. 

Теоријски гледано, ова потрага нема мане. Добро при-
премљени за разговор на тему запошљавања, представљате са 
потенцијалном пославцу, нудећи своја знања и вештине. Очекује-
те поштовање, бонтон и обећање да ће ваша понуда бити узета у 
разматрање, када се за радником ваших квалификација појави 
потреба. Међутим, у пракси врло често буде другачије. Као прво, 
незапослени немају довољно самопоуздања да самостално пре-
дузму овакве кораке. Коче их стид и страх од могуће лоше реак-
ције послодавца - осећања сасвим оправдана претходним лошим 
искуствима, јер је култура комуникације на тржишту рада на 
незавидном нивоу. На пример, велики број мејлова упућених на 
адресе послодаваца остаје без одговора, а мало труда и времена 
потребно је за један куртоазни „Reply”, макар у виду циркуларног 
писма. 

	 	 	 	 	 БТТ

РАДНО МЕСТО БЕЗ ОГЛАСА
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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

340

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

бор

општина кЛадово 
општинско веће
19320 Кладово, Краља Александра 35
тел. 019/801-450

Начелник Општинске управе 
Општине Кладово
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен правни факултет; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе; 
најмање пет година радног искуства у стру-
ци; држављанство Републике Србије; пуно-
летство; општа здравствена сособност; да 
кандидат 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 држав-
ном органу. Уз пријаву доставити: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; лекарско уверење о општој здравственој 
способности; диплому; уверење о положеном 
стручном испиту за рад у органима државне 
управе; уверење о радном искуству (фотоко-
пија радне књижице); прописано уверење из 
казнене евиденције о неосуђиваности. Прија-
ве слати на адресу: Општинско веће Општине 
Кладово, са назнаком: „За конкурс за избор 
начелника ОУ“, у затвореној коверти. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

Краљево

општинска управа 
општине 
врњаЧка Бања
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима 
инспектора теренске контроле
на одређено време од 12 месеци, за 
рад у Одељењу за финансије, локалне 
јавне приходе и привреду

УСЛОВИ: VI степен, основне академске сту-
дије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
односно у трајању од најмање три године у 
образовном пољу Интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне и двопредметне студије, 
први степен економског или правног факулта-
та, положен испит за рад у органима државне 
управе и најмање 1 година радног искуства 
у струци. Поред наведених услова потреб-
но је да кандидат испуњава опште услове 
предвиђене чл. 6 Закона о радним односи-
ма у државним органима („Сл. гласник РС“, 
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 
49/05): да је држављанин РС; да је пунолетан; 
да има општу здравствену способност; да има 
прописану стручну спрему; да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државним органима; да испуњава друге 
услове утврђене законом, другим прописима 

или актом о систематизацији радних места у 
органу. Пријаве се подносе Општинској упра-
ви Општине Врњачка Бања, у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Извршилац на пословима 
комуналног инспектора
на одређено време од 12 месеци, 
за рад у Одељењу за планирање и 
изградњу, инспекцијске, имовинско-
правне и стамбене послове

УСЛОВИ: VII степен, високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке стру-
ковне студије), у образовном пољу технич-
ко-технолошке науке, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, 
пољопривредни, машински факултет, поло-
жен испит за рад у органима државне управе 
и најмање 3 године радног искуства у стру-
ци. Поред наведених услова потребно је да 
кандидат испуњава опште услове предвиђе-
не 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 држављанин РС; да је пунолетан; да има 
општу здравствену способност; да има про-
писану стручну спрему; да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државним органима; да испуњава друге 
услове утврђене законом, другим прописима 
или актом о систематизацији радних места у 
органу. Пријаве се подносе Општинској упра-
ви Општине Врњачка Бања, у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

општинска управа рашка
36350 Рашка, Ибарска 2
тел. 036/736-224

Комунални редар
на одређено време од 6 месеци због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, вете-
ринарски техничар, положен испит за рад у 
органима државне управе, најмање 6 месе-
ци радног искуства на пословима комуналног 
редара. Кандидат треба да испуњава и опште 
услове утврђене чл. 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима. Уз пријаву прило-
жити: оверену фотокопију дипломе, уверење 
о положеном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, уверење о држављанству, уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у држав-
ном органу - обезбедиће Општинска управа. 
Рок за пријаву је 8 дана.

лесКовац

општинско веће 
општине медвеђа
16240 Медвеђа, Јабланичка 48
тел. 016/891-153

Начелник Општинске управе 
Општине Медвеђа
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани правник. Општи услови које кандидат 
треба да испуњава сходно чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Сл. гла-
сник РС“, бр. 48/91...23/2013-одлука УС): да 
је држављанин Републике Србије; да је пуно-
летно лице; да има општу здравствену спо-
собност; прописану стручну спрему; 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; да 
испуњава и друге услове утврђене законом, 
другим прописима или актом о систематиза-
цији радних места у органу. Посебни услови: 
уз пријаву на оглас кандидат обавезно под-
носи следећа документа: диплому о заврше-
ној стручној спреми; уверење о положеном 
државном стручном испиту (кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испи-
ту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); доказ о радном искуству од најмање 
5 година у струци; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству РС; уве-
рење о здравственој способности (накнадна 
достава по доношењу одлуке о пријему кан-
дидата); уверење да кандидати нису осуђи-
вани за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кривично 
дело које их чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (уверење издаје 
полицијска управа); уверење да против лица 
није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница (уверење издаје надлежни суд). 
Докази о испуњавању услова достављају се у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Рок за пријаве је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве предати на писарници или слати на 
адресу: Општина Медвеђа - Општинско веће, 
са назнаком: „Оглас за начелника“, Јабла-
ничка 48, 16240 Медвеђа. Контакт телефони: 
016/891-453, 891-138.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

администрација и управа
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Град ЛесковаЦ 
Градска управа за 
заштиту Животне средине
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Извршилац за заштиту животне 
средине
на одређено време до 3 месеца, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, тех-
нолошки факултет; биолошки факултет; 
филозофски факултет - одсек хемија; при-
родно-математички факултет - одсек хемија 
и биологија; пољопривредни факултет и 
факултет заштите на раду, смер екологија; 
једна година радног искуства; познавање 
рада на рачунару; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе и локал-
не самоуправе. Уз пријаву поднети следећу 
документацију: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стручној спреми; лекар-
ско уверење да поседује општу здравствену 
способност (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци); уверење о држављанству (не ста-
рије 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); уверење о положеном 
стручном испиту за рад у органима државне 
управе и локалне самоуправе; фотокопију 
радне књижице; сертификат о познавању 
рада на рачунару. Пријава на оглас са дока-
зима о испуњавању услова подноси се у року 
од 8 дана од дана објављивања, на адре-
су: Градска управа за опште послове, Пана 
Ђукића 9-11, 16000 Лесковац. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

поништење конкурса 
општинско веће 
општине медвеђа
16240 Медвеђа, Јабланичка 48
тел. 016/891-153

Конкурс објављен 01.05.2013. године 
у публикацији „Послови“, поништава 
се у целости за радно место: начелник 
Општинске управе Општине Медвеђа.

општинска управа 
ЛеБане
16230 Лебане, Цара Душана 116
тел. 016/843-083

Послови образовања и борачко-
инвалидске заштите
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, друштве-
ног смера, положен стручни испит за рад у 
државним органима; доказ о стручној спре-
ми; уверење о положеном стручном испиту; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; уверење да кандидати 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. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

општинска 
управа ЛеБане
16230 Лебане, Цара Душана 116
тел. 016/843-083

Послови урбанисте
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме грађевин-
ске струке, положен стручни испит за рад у 
државним органима.

Послови јавних набавки
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме економс-
ке струке, положен стручни испит за рад у 
државним органима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити сле-
дећу документацију: доказ о стручној спре-
ми; уверење о положеном стручном испиту; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; уверење да кандидати нису 
осуђивани за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које их чини наподобним за 
обављање послова у државном органу. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на горена-
ведену адресу.

ниш

општинска управа 
општине раЖањ
37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Послови буџетског 
рачуноводства
за рад у Одељењу за привреду и 
финансије, на одређено време од 6 
месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена 
виша економска школа; једна година радног 
искуства на истим или сличним пословима. 
Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; лекарско уверење; уверење 
да се против лица не води кривични посту-
пак. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

општинска 
управа сврЉиГ
18360 Сврљиг, Радетова 31

Послови грађанских стања

УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипло-
мирани правник, смер политичко-управни 
(трогодишње студије), једна година радног 
искуства и положен стручни испит за рад у 
органима државне управе.

Послови књиговодства 
буџета, књиговодства месних 
заједница и фондова и послови 
извештавања
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипломира-
ни економиста, једна година радног искуства 
и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

Послови пољопривреде, 
шумарства и заштите животне 
средине
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипломи-
рани инжењер пољопривреде, шумарства, 
заштите животне средине, заштите на раду 
и заштите од пожара, једна година радног 
искуства и положен стручни испит за рад у 
органима државне управе.

Административни послови за 
Скупштину општине и послови 
радних односа
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: виша стручна спрема правне стру-
ке, једна година радног искуства и положен 
стручни испит за рад у органима државне 
управе.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије; да је пунолетно лице; да има 
општу здравствену способност; да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу у складу са зако-
ном. Учесници огласа дужни су да уз прија-
ву приложе оверене фотокопије доказа о 
испуњености свих услова из огласа (не ста-
рије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 
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нови паЗар

Град нови пазар 
Градска управа за 
изворне и поверене 
посЛове
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/313-644

Технички секретар
за рад у Одсеку за послове 
градоначелника за скупштинске 
послове, послове градоначелника 
и Градског већа (особа са 
инвалидитетом)

УСЛОВИ: Особа са инвалидитетом прима се 
на рад под општим условима, без прилагођа-
вања послова, радног места или послова и 
радног места; средња стручна спрема еко-
номског смера; шест месеци радног искуства; 
положен државни стручни испит. Кандидат уз 
пријаву прилаже следећа документа: дипло-
му о завршеној средњој стручној спреми; уве-
рење о положеном државном стручном испи-
ту; доказ о радном искуству; радну књижицу; 
уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених (издат на 
обрасцу сходно Закону о матичним књигама, 
објављеном у „Сл. гласнику РС“, бр. 20/09); 
решење о процењеној радној способности 
и могућности запослења; уверење основног 
и вишег суда да против лица није покрену-
та истрага и да није подигнута оптужница 
(издато након објављивања огласа); уверење 
полицијске управе да лице није осуђивано за 
кривично дело на безусловну каузну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (издато након 
објављивања огласа).

нови са д

репуБЛика срБија 
аутономна 
покрајина војводина 
вЛада аутOномне 
покрајине војводине 
сЛуЖБа за управЉање 
Људским ресурсима
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842, 021/4874-448
www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним 
односима у државним органима („Сл. 
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98-др. 
закон, 49/99-др. закон, 34/01-др. закон, 
39/02, 49/05-одлука УСРС, 79/05-др. 
закон, 81/05-испр. др. закона и 83/05-
испр. др. закона) и члана 5 Одлуке о 
оснивању Службе за управљање људ-
ским ресурсима („Службени лист АПВ“, 
бр. 18/06 и 3/13), Служба за управљање 
људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ 

МЕСТА У УПРАВИ ЗА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

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

2. Радно место које се попуњава:

Виши стручни сарадник за 
студијско-аналитичке послове
на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: Обавља 
прецизно одређене али сложене материјално-
финансијске и студијско-аналитичке послове 
контроле (утврђује формалну и суштинску 
исправност) након пријема рачуноводствених 
исправа и пратеће документације, обавља 
административне и статистичко-евиденционе 
послове прикупљања и обраде података у 
вези са реализацијом стамбених кредита, 
проценом вредности некретнина, осигурања 
имовине АПВ, као и у вези са туђом имови-
ном која је дата АП Војводини на привреме-
но управљање; прати реализацију прили-
ва по основу закупа на становима и другим 
непокретностима у својини АП Војводине, као 
и извршавање финансијских обавеза у пос-
тупку располагања и управљања средствима 
у својини АПВ; израду извештаја о структури 
и вредности имовине; финансијске анализе 
и обраде документације за потребе вођења 
спорова пред надлежним органима у вези са 
имовином АП Војводине, одговоран је за пра-
вилну примену утврђених метода рада, пос-
тупака и стручних техника, а самосталност 
у раду ограничена је повременим надзором 
непосредног руководиоца и његовим општим 
усмерењима и општим упутствима за реша-
вање сложенијих методолошки, процедурал-
них или техничких проблема и обавља дру-
ге послове по налогу помоћника директора, 
начелника одељења и шефа одсека.

4. Услови потребни за запослење на 
радном месту: високо образовање у обла-
сти економских наука на студијама другог 

степена (дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) или на 
основним студијама економије у трајању од 
најмање четири године и најмање три годи-
не радног стажа у струци и положен државни 
стручни испит, односно високо образовање 
у области економских наука на студијама 
првог степена (основне академске студије), 
најмање пет година радног стажа у струци 
и положен државни стручни испит, струч-
на оспособљеност за прецизно обављање 
одређених, али сложених послова у којима се 
применом утврђених метода рада, поступака 
или стручних техника пружа стручна подрш-
ка запосленима који раде послове у вишим 
звањима, основни ниво оспособљености за 
рад на рачунару (ECDL  START) и пробни рад 
од три месеца.

5. Посебни услови: У радни однос у држав-
ном органу не може бити примљено лице које 
је 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.

6. Одлука о избору: Одлуку о избору између 
пријављених кандидата доноси директор 
Управе за заједничке послове покрајинских 
органа.

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

8. Рок за подношење пријаве на оглас: 
Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када 
оглас објави организација надлежна за 
послове запошљавања у огласним новинама 
„Послови“. Рок почиње да тече 13. јуна 2013. 
године, а истиче 27. јуна 2013. године.

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

10. Име лица задуженог за давање оба-
вештења о огласу: Биљана Николић, струч-
ни сарадник за радне односе, број телефона: 
021/4874-650.

11. Докази који се прилажу: 
• пријава на оглас у којој је потребно навести 
тачну адресу становања и контакт телефон;
• уверењe о држављанству, не старије од 
шест месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија);
• извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија);
• уверење о некажњавању издато од стране 
МУП-а, не старије од шест месеци;
• доказ о одговарајућој стручној спреми (ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе);
• потврда о оспособљености за рад на рачу-
нару (ECDL START) - оригинал или оверена 
фотокопија;
• уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у органу управе (оригинал или 
оверена фотокопија);
• фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења, уговори и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство);
• фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања: 12. јун 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници 
Службе за управљање људским ресурсима, 
на огласној табли Владе Аутономне Покраји-
не Војводине, на огласној табли Управе за 
заједничке послове покрајинских органа и у 
гласилу организације надлежне за послове 
запошљавања.
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Градско позориште БеЧеј
21220 Бечеј, Герберових 2
тел. 021/6915-336

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спре-
ме, завршене основне академске студије у 
трајању од 4 године или мастер; најмање 3 
године радног искуства на пословима из обла-
сти културе, просвете, маркетинга или менаџ-
мента; општа здравствена способност; да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за обављање послова 
директора установе. Уз пријаву приложити (у 
оригиналу или оверене фотокопије): уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење, диплому, извод 
из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе, доказ о радном искуству, програм и 
план рада и развоја установе у четворого-
дишњем периоду. Пријаве слати на наведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс за директора 
Градског позоришта Бечеј“. Рок за пријављи-
вање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

панчево

општина аЛиБунар 
општинска управа
26310 Алибунар, Трг слободе 4
тел. 013/641-176

Шеф месне канцеларије и 
матичар
за рад у Локвама, у Одељењу за општу 
управу и имовинско-правне послове, 
на одређено време ради замене 
одсутне запослене

Опис послова: води управни поступак у пред-
метима грађанских стања, обавља посло-
ве пријема и завођења поште у скраћени 
деловодник, обавља чин венчања, обавља 
послове отпремања поште, врши архиви-
рање предмета и чување архивских предме-
та, врши оверу потписа, преписа и рукопи-
са, води матичне књиге и спроводи промене 
кроз исте, води дупликате матичних књига, 
води књигу држављана и издаје уверења из 
исте, води бирачки списак за насељено место 
и издаје уверења, води евиденцију о утрош-
ку поштанских марака, доставља податке из 
матичних књига надлежним органима, издаје 
сточне пасоше, обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

УСЛОВИ: Кандидат/кандидаткиња треба да 
испуњава следеће опште услове: да је држа-
вљанин/држављанка Републике Србије, да је 
пунолетан/пунолетна, да има општу здрав-
ствену способност, да има прописану струч-
ну спрему, да није осуђиван/осуђивана за 
кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га/је чине неподобним/неподобном 
за обављање послова у државном органу, да 
испуњава друге услове утврђене законом, 
другим прописима или актом о систематиза-
цији радних места у органу, односно следеће 
посебне услове: високо образовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне 
студије), у образовно-научном пољу друштве-
но-хуманистичких наука, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 

године друштвеног смера, положен посебан 
стручни испит за матичара, најмање једна 
година радног искуства, положен државни 
стручни испит или стручни испит за рад у 
државним органима, познавање рада на рачу-
нару. Доказ о испуњености општег услова под 
тач. 3 доставља само кандидат/кандидаткиња 
који је изабран/изабрана након спроведеног 
изборног поступка. Доказе о испуњености 
услова кандидат/кандидаткиња је дужан/
дужна да достави у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Потребна документација: пријава 
на конкурс, биографија кандидата/кандидат-
киње, лична карта, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење 
из казнене евиденције, диплома о заврше-
ном факултету, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту, уверење о положеном 
посебном стручном испиту за матичара, уве-
рење о радном искуству (потврда, сертифи-
кат и сл), радна књижица. Пријаве са потреб-
ном документацијом о испуњавању услова 
предвиђених огласом подносе се начелници 
Општинске управе Општине Алибунар, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас 
- шеф месне канцеларије и матичар у Локва-
ма“, у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Сва додатна обавештења о огласу могу се 
добити од вишег стручног сарадника за радне 
односе: Сање Жебељан, непосредно или на 
број телефона: 013/641-176.

пирот

општина БеЛа паЛанка 
општинска управа
18310 Бела Паланка, Карађорђева 28

Стручни сарадник за пројекте 
развоја Општине
на одређено време до годину дана

Стручни сарадник за привреду и 
локални економски развој
на одређено време до годину дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, природ-
ног или друштвеног смера, једна година рад-
ног искуства.

Стручни сарадник за издавање 
грађевинских дозвола и 
сарадник за комунално-
стамбене послове

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, природ-
ног или друштвеног смера, једна година рад-
ног искуства.

ОСТАЛО: Поред услова предвиђених Пра-
вилником о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији радних места, кандидат треба 
да испуњава и услове из чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима: да је 
држављанин Републике Србије, да има општу 
здравствену способност и да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњива 
дела која га чине неподобним за обављање 
послова у државном органу. Пријаве се могу 
предати на шалтеру бр. 1, Услужном центру 
или послати поштом на адресу: Општина Бела 
Паланка, Карађорђева 28. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања.

општинско веће 
општине БаБушниЦа
18330 Бабушница
Ратка Павловића 1

Начелник Општинске управе 
Општине Бабушница

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен 
испит за рад у органима државне управе и 
најмање пет година радног искуства у стру-
ци. Постављање се врши на 5 година. Поред 
наведених услова, кандидат треба да испуња-
ва и услове из чл. 6 Закона о радним односи-
ма у државним органима: да је држављанин 
Републике Србије; да има општу здравстве-
ну способност; да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене, неуредне 
и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве се могу поднети на шалте-
ру Општинског услужног центра у Бабушни-
ци или препорученом пошиљком на адресу: 
Општинско веће Општине Бабушница, 18330 
Бабушница, Ратка Павловића 1.

пожаревац

општинска управа
12300 Петровац на Млави
Српских владара 165

Виши референт за послове 
припреме скупштинског 
материјала
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен 
стручни испит за рад у органима државне 
управе, 3 године радног искуства у струци.

Стручни сарадник за одржавање 
рачунара, ажурирање бирачких 
спискова, администратор мреже
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема - техничког 
или информатичког смера, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, 3 
године радног искуства у струци.

Стручни сарадник за послове 
вођења матичних књига - 
матичар у МК
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема, положен 
посебан стручни испит за матичара и овла-
шћење за обављање послова матичара, поло-
жен стручни испит за рад у органима држав-
не управе, 3 године радног искуства у струци.

Виши референт за послове 
вођење уписника
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен 
стручни испит за рад у органима државне 
управе, 3 године радног искуства у струци.

администрација и управа
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КВ радник - возач
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: КВ радник, положен испит за возаче 
„Б“ категорије, 1 година радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: 
доказ да је лице држављанин Републике 
Србије - уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, фотокопију личне 
карте (све странице), доказ да има прописану 
стручну спрему (оверена фотокопија дипло-
ме), доказ да има прописано радно искуство 
(оверена фотокопија радне књижице), уве-
рење о положеном стручном испиту за рад у 
органима државне управе, уверење о општој 
здравстеној способности (лекарско уверење), 
уверење да се против кандидата не води 
истрага, нити се спроводе истражне радње, 
нити се води кривични поступак по оптужни-
ци и оптужном предлогу који није правнос-
нажно окончан, уверење да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања. Пријаве на оглас 
са потребном документацијом слати на горе-
наведену адресу.

Градско веће 
Града поЖаревЦа
12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Начелник Градске управе Града 
Пожаревца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен, 
правни факултет, положен државни стручни 
испит, пет година радног искуства у струци. 
Кандидат подноси: пријаву на оглас; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држа-
вљанству РС; лекарско уверење; доказ о про-
писаној стручној спреми; доказ да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државним органима. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања. 
Избор кандидата извршиће се у року од 15 
дана од дана истека рока за оглашавање. 
Пријаву са документацијом поднети на адре-
су: Градско веће Града Пожаревца, Дринска 
2, 12000 Пожаревац. Ближа обавештења у 
вези са огласом могу се добити на број теле-
фона: 012/539-651.

општинска управа куЧево
12240 Кучево, Светог Саве 76
тел. 012/852-141

Контиста - књиговођа буџета
за рад у Одељењу за буџет и 
финансије Општинске управе 
Општине Кучево

УСЛОВИ: виша школска спрема - VI степен 
економског смера. Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове - општи услови: да је држа-
вљанин Републике Србије, да је пунолетан, 
да има општу здравствену способност, да има 
прописану стручну спрему, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кривично 
дело које га чини неподобним за рад у држав-
ним органима; посебни услови - виша школ-
ска спрема, економски смер, 1 година радног 
искуства, положен стручни испит. Приликом 
подношења захтева за пријем у радни однос 
приложити: уверења, диплому, остале испра-
ве, односно оверене копије истих, као доказе 
о испуњавању наведених услова.

проКУпље

општинска управа 
општине БЛаЦе
18420 Блаце, Карађорђева 4

Послови сарадника за 
грађевинарство
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша 
грађевинска школа и познавање рада на 
рачунару.

Послови одабирања и заштите 
архивске грађе
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и позна-
вање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву обавезно доставити: ове-
рен препис дипломе, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, доказ 
да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кривично дело које га чини 
неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, да поседује општу здравствену 
способност (за кандидата који буде изабран). 
Рок за подношење пријаве је 5 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Центар за соЦијаЛни 
рад „Боровњак“
18430 Куршумлија, Топличка 1
тел. 027/381-730

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште 
и посебне услове. Општи услови: да је кан-
дидат држављанин Републике Србије, да има 
општу здравствену способност, да није осуђи-
ван и да се против њега не води кривични 
поступак за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у установи социјалне заштите, 
на који се иначе примењују општи прописи 
о раду у погледу права, обавеза и одговор-
ности. Посебни услови предвиђени су Зако-
ном о социјалној заштити и Статутом Центра: 
да је кандидат стекао високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, 
педагошких и андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив: дипломирани 
социјални радник, најмање пет година рад-
ног искуства у струци, да поседује организа-
торске способности. Уз прописану конкурсну 
документацију кандидат је дужан да поднесе 
програм рада за мандатни период за који се 
врши избор. Уз пријаву на конкурс доставити: 
кратку биографију, уверење о држављанству 
и фотокопију личне карте, уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела и да 
се против њега не води истрага, односно да 
није подигнута оптужница, диплому или уве-
рење о стеченом звању, потврду о радном 
искуству у струци, програм рада за мандат-
ни период. Лекарско уверење којим се дока-
зује општа здравствена способност доставља 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
потписивања уговора о раду. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања. Пријаве са 
потребном документацијом којом се доказује 
испуњеност општих и посебних услова кон-
курса (оригинали или оверене фотокопије) 
слати на наведену адресу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање.

сомбор

куЛтурни Центар 
„Лаза костић“
25000 Сомбор, Венац Радомира Путника 2

Директор

УСЛОВИ: висока стручна спрема друштвеног 
смера; пет година радног искуства у области 
културе или медија. Документација: предлог 
програма рада и развоја за период од четири 
године; оверена копија дипломе или уверења 
о стеченој стручној спреми; оверена копија 
радне књижице или доказ о радном искуству; 
биографија која мора да садржи елементе 
који доказују стручност из делокруга рада 
Културног центра са кратким прегледом ост-
варених резултата у раду; уверење надлеж-
ног органа да се против кандидата не води 
истрага и да није подигнута оптужница (не 
старије од 6 месеци) за кривична дела која 
се гоне по службеној дужности; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; оверена копија личне карте; доказ о 
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општој здравственој способности - лекарско 
уверење, оригинал. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за пријаву је 8 дана.

сремсК а митровица

општинска управа 
општине инђија
22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

Послови обрачуна плата
за рад у Одељењу за привреду и 
финансије, на одређено време до 12 
месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економске 
струке, 1 година радног искуства, познавање 
рада на рачунару, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе. Поред посеб-
них услова, кандидат треба да испуњава и 
опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима. Уз пријаву и 
биографију кандидат подноси следеће дока-
зе, у оригиналу или у овереној копији: доказ 
о завршеној одговарајућој стручној спреми, 
доказ о положеном стручном испиту за рад 
у органима државне управе, доказ о радном 
искуству, извод из матичне књиге рођених 
(издат на новом обрасцу), уверење о држа-
вљанству Република Србије (не старије од 6 
месеци), уверење 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 посло-
ва у државном органу (уверење издато од 
МУП-а - надлежна полицијска управа), копију 
личне карте и лекарско уверење (за канди-
дата који буде изабран). Пријаве са потреб-
ним доказима о испуњавању наведених усло-
ва, са назнаком: „Пријава на оглас за радно 
место послови обрачуна плата”, достављају 
се у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”, поштом на адресу: 
Општинска управа Општине Инђија, Цара 
Душана 1, 22320 Инђија или лично на шал-
теру бр. 1 пријемне канцеларије. Неблагов-
ремене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве, уз које нису приложени потребни докази, 
неће се разматрати.

сУботица

Град суБотиЦа 
Градска управа 
секретаријат за 
општу управу и 
заједниЧке посЛове 
сЛуЖБа за прописе, 
јавне наБавке и 
опште посЛове
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Извршилац за признавање 
права мајке по рођењу детета и 
ликвидатор исплата
на одређено време до повратка 
привремено одсутне запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер 
економски, социјални рад, правни, полити-
колошки, просветни или друштвени смер, са 
најмање једном годином радног искуства у 
струци, положен стручни испит, познавање 
рада на рачунару. Поред наведених посеб-
них услова, кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове из чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима: да су држа-
вљани Републике Србије, да су пунолетни, да 
имају општу здравствену способност, да нису 
осуђивани за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Оглас 
је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
свих горенаведених услова за заснивање 
радног односа, заинтересовани кандидати 
подносе поштом, на адресу: Градска управа 
Суботица (Пријава на оглас), Трг слободе 1 
или лично у Градски услужни центар Града 
Суботице, приземље, Трг слободе 1. Доку-
ментацију којом се доказује испуњеност усло-
ва из огласа кандидати подносе у оригиналу 
или као оверене фотокопије или ће се у про-
тивном сматрати да им је пријава непотпуна. 
Непотпуне и неблаговремено поднете прија-
ве неће бити узете у обзир приликом одлучи-
вања о избору кандидата.

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

Извршилац за административне 
послове - оператер општих 
послова

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општег, 
економског или техничког смера, са најмање 
једном годином радног искуства у струци, 
положен стручни испит, знање дактилогра-
фије и рада на рачунару.

Достављач - курир

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, са нај-
мање шест месеци радног искуства на истим 
или сличним пословима.

ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, 
кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове из чл. 6 Закона о радним односима у 
државним органима: да су држављани Репу-
блике Србије, да су пунолетни, да имају општу 
здравствену способност, да нису осуђивани за 
кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Оглас је отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на 
оглас са доказима о испуњавању свих горена-
ведених услова за заснивање радног односа, 
заинтересовани кандидати подносе поштом, 
на адресу: Градска управа Суботица (Пријава 
на оглас), Трг слободе 1 или лично у Градски 
услужни центар Града Суботице, приземље, 
Трг слободе 1. Документацију којом се дока-
зује испуњеност услова из огласа кандидати 
подносе у оригиналу или као оверене фотоко-
пије или ће се у противном сматрати да им је 
пријава непотпуна. Непотпуне и неблаговре-
мено поднете пријаве неће бити узете у обзир 
приликом одлучивања о избору кандидата.

ваљево

општинска 
управа миониЦа
14242 Мионица, Војводе Мишића 28
тел. 014/3422-020

Сарадник буџета и трезора
за рад у Одељењу за финансије 
Општинске управе Мионица, на 
одређено време до три месеца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске студије, 
основне струковне студије), односно на сту-
дијама у трајању до три године економског 
смера, са најмање 12 месеци радног искуства. 
Поред наведеног услова, кандидати морају 
испуњавати и опште услове из чл. 6 Закона 
о радним односима у државним органима. 
Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва тражених огласом слати на горенаведену 
адресу.

Друштвена  
одговорност

људи су мера 
успеха

администрација и управа
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врање

општинска управа 
општине вЛадиЧин Хан
Владичин Хан, Светосавска 1
тел. 017/473-142

Послови координатора месних 
заједница и месних канцеларија
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња школска спрема - гимназија, 
техничка школа, односно IV степен стручне 
спреме, једна година радног искуства и поло-
жен стручни испит и други општи услови 
предвиђени чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима. Извршилац се прима у 
Општинској управи Општине Владичин Хан, 
на одређено време од 6 месеци. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

Центар за соЦијаЛни рад 
сурдуЛиЦа
17530 Сурдулица, Масуричка бб
тел. 017/815-935

Директор
за мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именован 
држављанин Републике Србије који је сте-
као високо образовање на студијама другог 
степена, мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године и одго-
варајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагошких и 
социолошкиох наука, односно стручни назив: 
дипломирани социјални радник и најмање 5 
година радног искуства у струци. Уз прија-
ву на конкурс кандидат подноси: уверење 
о држављанству, уверење суда да није под 
истрагом и да се против њега не води кривич-
ни поступак, оверену фотокопију дипломе, 
биографију, потврду о радном стажу у струци 
и програм рада за мандатни период.

општинска управа 
трГовиште
17525 Трговиште
Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 017/452-203

Начелник Општинске управе 
Трговиште
на одређено време до 5 година

Заменик начелника Општинске 
управе Трговиште
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен правни факултет, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе, најмање 5 
година радног искуства у струци на истим или 
сличним пословима, да је кандидат државља-
нин Републике Србије, да има општу здрав-
ствену спосбност, да није осуђиван за кривич-
но дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Рок за подноше-
ње пријаве је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
подносе се Општинској управи СО Трговиште, 
Краља Петра I Карађорђевића 4.

вршац

Центар за соЦијаЛни рад
26360 Пландиште, Војводе Путника 38
тел/факс: 013/861-025

Геронтодомаћица
на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да 
има општу здравствену способност; I степен 
стручне спреме, завршена основна школа, са 
или без радног искуства. Фотокопије доку-
мената морају бити уредно оверене. Прија-
ву са потребном документацијом и доказима 
о испуњености услова доставити у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на горенаведену адресу.

Зајечар

општинска управа 
општине сокоБања
18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Извршилац за послове израде 
и одржавања базе података, 
маркетинга и уређивања 
„Службеног листа Општине 
Сокобања”
у Одељењу за привреду и локални 
економски развој, на одређено време 
од 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима, кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: IV степен стручне спреме, 
економског или туристичког смера или гим-
назија, 3 године радног искуства, познавање 
рада на рачунару, познавање енглеског јези-
ка.

Портир
за рад у Одељењу за општу управу и 
друштвене делатности (радно место 
за особу са инвалидитетом)
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима, кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: средња школска спрема - III 
степен, 1 година радног стажа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом 
доставити и потребна документа, у оригинилу 
или у овереној фотокопији: диплому о струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), уверење о здравственом стању, уве-
рење основног и вишег суда да против лица 
није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница, уверење полицијске управе да 
лице није осуђивано за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном орга-
ну, доказ о радном искуству; за радно место 
портира: и решење о утврђеном степену 
инвалидитета. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

општинска управа 
општине књаЖеваЦ
19350 Књажевац, Милоша Обилића 1
тел. 019/731-623

Координатор рада за ромска 
питања
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: На оглас се могу пријавити кан-
дидати који испуњавају опште и посебне 
услове прописане Законом о раду, Законом 
о радним односима у државним органима и 
Законом о локалној самоуправи. Кандидат 
треба да испуњава следеће услове: заврше-
на виша туристичка или хотелијерска школа, 
положен стручни испит за рад у органима 
државне управе (државни стручни испит), 
најмање једна година радног искуства. Уз 
пријаву са биографијом кандидати су дужни 
да доставе: диплому о завршеној школи, уве-
рење о положеном стручном испиту за рад у 
органима државне управе (државни стручни 
испит); доказ о поседовању најмање једне 
године радног искуства; уверење о општем 
здравственом стању (за кандидата који буде 
изабран); уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; уверење 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. Доку-
ментација се прилаже у оригиналу или у ове-
реној фотокопији. Пријава на оглас са дока-
зима о испуњавању услова подноси се у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на писарници Општине Књажевац 
или послати поштом на адресу: Општинска 
управа Општине Књажевац, Милоша Оби-
лића 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

 Трговина и услуге

сзтр „а и п“
34321 Десимировац
тел. 065/5616-160

Продавац
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, 
без обзира на занимање, обавезно радно 
искуство на истим пословима - 1 година, рад у 
сменама. Заинтересовани кандидати могу се 
јавити на број телефона: 065/5616-160, ради 
више информација и договора, најкасније до 
15.06.2013. године.

SRF „STUDIO BLUE“
11000 Београд, Дубровачка 15/5
тел. 011/2920-181

Маникир

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, 6 
месеци радног искуства на пословима мани-
кира и депилације. Јављање кандидата на 
број телефона: 064/3288-567. Послодавац је 
заинтересован за програм новог запошља-
вања и олакшице по чл. 45, лица до 30 годи-
на старости.

администрација и управа / Трговина и услуге
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„TEHNO-COOP“ Dоо
24000 Суботица, Јована Микића 105
тел. 024/576-536

Диспечер међународног 
транспорта
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, 12 
месеци радног искуства, пожељно на истим 
или сличним пословима - послови уговарања 
превоза, рад на рачунару, познавање немач-
ког и/или енглеског, односно мађарског јези-
ка - средњи ниво.

Шпедитер
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 12 месе-
ци радног искуства, пожељна лиценца за 
царинског агента, основи рада на рачунару, 
енглески језик - средњи ниво.

Возач теретњака
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, 
возач теретњака, саобраћајни технчар, возач 
теретног моторног возила, возачка дозвола 
„Ц“ и „Е“ категорије, енглески језик - средњи 
ниво, обавезно 12 месеци радног искуства у 
професионалној вожњи, познавање послова 
пратеће документације, пробни рад 1 месец, 
рад на терену, ноћни рад.

ОСТАЛО: Радне биографије (CV) доставити 
на e-mail: mаја@tehnocoop.cо.rs или се јавити 
на горенаведени број телефона. Лице за кон-
такт: Маја Цвијин. Рок за пријављивање је до 
30.06.2013. године.

„RAYаN LTD“ Dоо
32000 Чачак, Коњевићи бб
тел. 032/357-257

1. Уградња и одржавање клима 
уређаја на возилима

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
смер електричар или механичар.

2. Поправка и баждарење 
тахографа
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
електромеханичар, машински и саобраћајни 
техничар.

ОСТАЛО: За радно место под редним бројем 
1: пожељно је радно искуство на истим посло-
вима у трајању од најмање 2 године. За радно 
место под редним бројем 2: пожељно је рад-
но искуство у трајању најмање 6 месеци, као 
и лиценца за баждарење и поправку тахогра-
фа положена код Агенције за безбедност 
саобраћаја. За оба радна места предвиђен је 
пробни рад у трајању од два месеца. Заин-
тересовани кандидати пријаве достављају на 
е-mail: rаyаn@eunet.rs, а конкурс је отворен 
до 01.07.2013. године.

„јуГодом“ доо
21000 Нови Сад, Темеринска 110
тел. 021/6624-222
e-mail: jugodom2@hotmail.com

Продавац
на одређено време, за рад у Сомбору

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, прода-
вац; основна информатичка обука (Windows, 
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); енглески језик 
- почетни ниво; пробни рад 1 месец; слање 
пријава поштом или мејлом. Рок за пријаву је 
до 05.07.2013. године.

Помоћни радник
на одређено време, за рад у Сомбору
2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме, помоћ-
ни радник на стоваришту грађевинског мате-
ријала; возачка дозвола „Б“ категорије; проб-
ни рад 1 месец; слање пријава поштом или 
мејлом. Рок за пријаву је до 05.07.2013. годи-
не.

БитинФо Центар
11400 Младеновац
Јаше Продановића 3/2
е-mail: ivanab@bitinfo.cо.rs

Техничар монтажер опреме за 
бежични интернет
на одређено време
2 извршиоца

О фирми: пословно - информатички прова-
јдер са сервисним и продајним програмом 
врши пријем апликација за послове технича-
ра - монтажера.

Опис посла: инсталација комуникационе 
опреме, конфигурисање и подешавање опре-
ме, техничко одржавање, теренске интер-
венције, пружање информационе и техничке 
подршке клијентима и купцима.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, 
познавање рада на рачунару, важећа возачка 
дозвола „Б“ категорије (активан возач), кому-
никативност.

Call центар агент
на одређено време
8 извршилаца

О фирми: пословно - информатички прова-
јдер са сервисним и продајним програмом 
врши пријем апликација за послове агената 
техничке и пословне подршке за клијенте 
енглеског говорног подручја.

Опис посла: пружање техничке и пословне 
подршке, пословна администрација, учешће 
у креирању базе знања.

УСЛОВИ: напредни ниво енглеског језика, 
средња стручна спрема или висока стручна 
спрема, познавање рада на рачунару, кому-
никативност, амбициозност.

Представник продаје
на одређено време
2 извршиоца

О фирми: пословно - информатички прова-
јдер са сервисним и продајним програмом 

врши пријем апликација за послове продајног 
представника.

Опис посла: малопродаја, пружање инфор-
мационе и техничке подршке клијентима и 
купцима, продајна и пословна администра-
ција, презентација услуга и производа.

УСЛОВИ: средња стручна спрема или висока 
стручна спрема, познавање рада на рачуна-
ру, комуникативност, амбициозност.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу 
слати пријаве на горенаведени е-mail. Рок 
за пријаву је 30 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

модни студио 
„миЛошевић“
11000 Београд, Војводе Степе 74

Васпитач
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, без обзи-
ра на радно искуство, пожељно познавање 
програма Монтесори.

Балерина
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, без обзи-
ра на радно искуство.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати пријаве 
могу слати на e-mail: milosevic.milan@sbb.rs. 
Конкурс је отворен до попуне радних места.

„еЛектропорЦеЛан“ ад
21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15
тел. 021/422-266

Спољнотрговински 
комерцијалиста
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: дипломирани економиста, менаџер, 
знање енглеског језика.

Радник у производњи 
електропорцелана
на одређено време 3 месеца
8 извршилаца

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме у 
било ком занимању.

ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне радних 
места.

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
предноСт

Трговина и услуге
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 Грађевинарство   
     и индустрија

ад Гик „1. мај“
34220 Лапово, Његошева 31
тел. 034/6170-378

Помоћни радник
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: НК радник.

Бравар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар.

Бетонирац
на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

Армирач
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: НК радник.

ОСТАЛО: предвиђен је пробни рад 3 месеца; 
рад у сменама; предност имају кандидати са 
радним искуством; обезбеђен превоз. Заинте-
ресовани кандидати за више информација могу 
да позову на број телефона: 034/6170-378 или 
слати пријаве на горенаведену адресу.

„CONEL-METALI“ Dоо
24000 Суботица, Брионска 16
тел. 024/552-195

Металостругар
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, мета-
лостругар, минимум 5 година радног иску-
ства, предност имају кандидати са искуством 
у раду са мануелним машинама, пробни рад 1 
месец. Јавити се на број телефона: 024/552-
195, Бојић Драгану. Оглас је отворен до попу-
не радног места.

„ФинаГро” доо рашка
Рашка, Старовласовска бб

Технолог производње у млекари

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техно-
лог прераде млека, најмање 12 месеци рад-
ног искуства у струци, пожељно поседовање 
лиценце Хасап (HACCP), рад у сменама, обез-
беђен 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 тре-
ба да се јаве на следеће бројеве телефона: 
020/332-030 и 036/732-511 или да пошаљу 
пријаву на е-mail: finagronp@ptt.rs.

    Mедицина

спеЦијаЛна БоЛниЦа за 
пЛућне БоЛести 
„др БудисЛав БаБић“
26340 Бела Црква
Светозара Милетића 55
тел. 013/851-146

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом, кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: да је доктор медицине 
са завршеном специјализацијом из области 
пнеумофтизиологије, психијатрије, интерне 
медицине, микробиологије, клиничке био-
хемије и да има пет година радног стажа од 
дана положеног специјалистичког испита у 
области здравствене заштите; да је дипло-
мирани правник или економиста са најмање 
пет година радног стажа у области здравс-
твене заштите са завршеном едукацијом из 
области здравственог менаџмента; да против 
кандидата није покренута истрага, подигнута 
оптужница, нити је осуђиван за било које кри-
вично дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова. Заинтересовани кандидати 
дужни су да поднесу: пријаву са биографијом; 
диплому (доказ о стручној спреми); уверење 
о положеном стручном испиту, односно доказ 
о завршеној едукацији из области здравстве-
ног менаџмента, потврду да имају пет година 
радног стажа у области здравствене заштите; 
уверење о држављанству Републике Србије; 
уверење да против кандидата није покренута 
истрага и подигнута оптужница; уверење да 
нису осуђивани за било које кривично дело 
које их чине неподобним за обављање посло-
ва. Конкурс је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања. Пријаву са биографијом и доказе 
о испуњавању услова конкурса, у оригиналу 
или оверене фотокопије, доставити на горе-
наведену адресу. За све информације обрати-
ти се на горенаведени број телефона. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

дом здравЉа 
деспотоваЦ
35213 Деспотовац, Савеза бораца 74

Доктор медицине
за рад у стационару Дома здравља 
Деспотовац

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (са 
просечном оценом студирања најмање 08,00), 
положен стручни испит, радно искуство у 
струци након положеног стручног испита у 
трајању од најмање 3 године. Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву подносе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, оверену фотокопију потврде 
о положеном стручном испиту, потврду о рад-
ном искуству за рад на пословима који се тра-
же огласом, извод из матичне књиге рођених, 
биографију са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос“ или лично предати правној служ-
би Дома здравља, радним данима, у времену 
од 07,00 до 14,00 часова. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“ и на сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Неблаговреме-
не, непотпуне и непотписане пријаве неће се 
разматрати.

завод за јавно 
здравЉе пирот
18300 Пирот, Кеј бб

Лекар специјалиста 
микробиологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар 
специјалиста микробиологије. Кандидати 
су дужни да уз пријаву са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном доста-
ве: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом струч-
ном називу специјалисте микробиологије, 
оверену фотокопију дозволе за рад-лицен-
це издате од надлежне коморе или решења 
о упису у комору, уверење да кандидат није 
осуђиван (издаје МУП), уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак (издаје 
суд), извод са евиденције Националне служ-
бе за запошљавање (за кандидате који се 
налазе на евиденцији Националне службе за 
запошљавање). Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне 
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који 
буде изабран дужан је да пре закључивања 
уговора о раду достави доказ о здравстве-
ној способности за рад. Пријаве на оглас, са 
потребним доказима да су услови испуњени, 
доставити на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Оглас за лекара специјалисту микробио-
логије“. Непотпуне и неблаговремено приспе-
ле пријаве неће се узимати у разматрање.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

http://www.nsz.gov.rs/
ваша права адреСа:

Грађевинарство и индустрија / медицина
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дом здравЉа 
смедеревска паЛанка
11420 Смедеревска Паланка
Кнеза Милоша 4
тел. 026/319-933

Дипломирани правник
за рад у правној служби Дома 
здравља Смедеревска Паланка

УСЛОВИ: завршен правни факултет; радно 
искуство на правним пословима минимум 4 
године; предност ће имати кандидати који 
имају било какво искуство у примени прописа 
из области радног права и здравствене заш-
тите; познавање рада на рачунару. Заинтере-
совани кандидати подносе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; 
фотокопију дипломе о завршеном правном 
факултету; фотокопију радне књижице; 
уверења и потврде о испуњености услова у 
погледу радног искуства; лекарско уверење 
(подноси кандидат који буде изабран на 
конкурсу). Докази о испуњености услова за 
заснивање радног односа за горенаведено 
радно место подносе се у овереним копијама, 
не старијим од 6 месеци. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, 
као и документа којима се доказује испуње-
ност услова, донети лично у правну службу 
Дома здравља Смедеревска Паланка или дос-
тавити на адресу: Дом здравља Смедеревска 
Паланка, Кнеза Милоша 4, 11420 Смедерев-
ска Паланка. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања на сајту Министар-
ства здравља Републике Србије и у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По 
завршетку конкурса предата документа неће 
се враћати кандидатима. За све информације 
обратити се на број телефона: 026/319-933.

дом здравЉа уБ
14210 Уб, Добросава Симића 1
тел. 014/411-644, 411-165

Дипломирани правник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
правни факултет, положен стручни испит, са 
најмање пет година радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару.

Дипломирани економиста

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
економски факултет, дипломирани економи-
ста; положен испит за службеника за јавне 
набавке, са радним искуством у здравственој 
установи; познавање рада на рачунару.

дом здравЉа БеЛа Црква
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб
тел. 013/853-020

Фармацеутски техничар
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фарма-
цеутски техничар, положен стручни испит, 
лиценца за рад, радно искуство. Уз биогра-
фију доставити и доказе о испуњавању усло-
ва огласа у погледу стручне спреме, лиценце 
за рад и положеног стручног испита. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За оглас“. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

дом здравЉа 
српска Црња
23220 Српска Црња
Патријарха Арсенија Чарнојевића 15
тел. 023/811-022

Доктор опште медицине
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени су Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 
и 32/2013), а посебни услови Правилником 
о организацији и систематизацији послова 
Дома здравља Српска Црња: VII/1 степен 
стручне спреме, завршен медицински факул-
тет и положен стручни испит. Документа-
ција: диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила, уверење о положеном 
стручном испиту; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме), потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном и мејл адресом. 
Приликом заснивања радног односа, кандида-
ти су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Дом здравља Српска Црња. 
Оглас ће бити објављен и на веб страници 
Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.
rs). Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Канди-
дати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Контакт 
телефон: 023/811-022. Пријаве се подносе 
лично или поштом, на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Пријава на оглас“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

дом здравЉа 
„др симо миЛошевић“
11000 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - 
VII/1 степен стручне спреме, факултет завр-
шен у апсолвентском року, просечна оце-
на најмање 08,50, положен стручни испит, 
лиценца, познавање рада на рачунару (основ-
ни пакет МS Оffice и Windows окружење), 
одлично знање енглеског језика, положен 
возачки испит за „Б“ категорију.

Виша медицинска сестра
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - VI 
степен стручне спреме, положен стручни испит, 
лиценца и познавање рада на рачунару (основ-
ни пакет МS Оffice и Windows окружење).

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општи смер - IV степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит, лиценца, познавање рада 
на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows 
окружење) и возачка дозвола „Б“ категорије.

ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Као доказе о испуњавању усло-
ва огласа потребно је приложити фотокопије 
одговарајуће документације. Непотпуне мол-
бе неће се узимати у разматрање. Молбе се 
предају поштом или архиви Дома здравља, 3. 
спрат, соба бр. 15, од 07,00 до 15,00 часова.

поништење оГЛаса 
спеЦијаЛна БоЛниЦа за 
псиХијатријске 
БоЛести „ковин“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-166

Оглас објављен 29.05.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништава се 
за радно место: медицинска сестра - 
техничар.

здравствена установа 
апотека „поЖареваЦ”
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Дипломирани фармацеут
за рад у апотеци у Александровцу

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
законом, кандидат мора да испуњава и сле-
деће услове: завршен фармацеутски факул-
тет, положен стручни испит за самостално 
обављање послова дипломираног фармацеу-
та, минимум годину дана радног искуства у 
апотеци која ради са рецептима РФЗО. Доку-
ментација коју кандидат треба да приложи 
уз пријаву: CV, диплома траженог факулте-
та, потврда о положеном стручном испиту. 
Кандидат се прима у радни однос са пуним 
радним временом, на неодређено време, у 
апотеци у Александровцу. Рок за подноше-
ње пријава је до 19.06.2013. године. Пријаву 
са потребном документацијом доставити на 
адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

Највећа понуда  
слободних послова  
на једном месту

медицина
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здравствена установа 
апотека „поЖареваЦ”
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Фармацеутски техничар
за рад у апотеци у Петровцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
законом, кандидат мора да испуњава и сле-
деће услове: завршена средња медицинска 
школа фармацеутског смера, положен струч-
ни испит за самостално обављање послова 
фармацеутског техничара. Документација 
коју кандидат треба да приложи уз пријаву: 
CV, диплома тражене средње школе, потвр-
да о положеном стручном испиту. Кандида-
ти се примају у радни однос са пуним рад-
ним временом, на одређено време, у апотеци 
у Петровцу. Рок за подношење пријава је до 
19.06.2013. године. Особа за контакт: Иван 
Лазаревић, број тел. 012/523-127. Пријаву 
са потребном документацијом доставити на 
адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

здравствена установа 
апотека „поЖареваЦ”
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Фармацеутски техничар
за рад у апотеци у Великом Градишту

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
законом, кандидат мора да испуњава и сле-
деће услове: завршена средња медицинска 
школа фармацеутског смера, положен струч-
ни испит за самостално обављање послова 
фармацеутског техничара, минимум годину 
дана радног искуства у апотеци која ради са 
рецептима РФЗО. Документација коју канди-
дат треба да приложи уз пријаву: CV, дипло-
ма тражене средње школе, потврда о поло-
женом стручном испиту. Кандидат се прима 
у радни однос са пуним радним временом, 
на неодређено време, у апотеци у Великом 
Градишту. Рок за подношење пријава је до 
19.06.2013. године. Пријаву са потребном 
документацијом доставити на адресу: Моше 
Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

дом здравЉа 
„др миЛутин ивковић“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Доктор специјалиста педијатрије

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
положен стручни испит, специјализација из 
педијатрије - VII/2 степен стручне спреме. 
Уз молбу приложити: биографију, диплому о 
завршеном факултету, диплому о положеном 
стручном испиту, диплому о положеном спе-
цијалистичком испиту, лиценцу и држављан-
ство.

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
положен стручни испит - VII/1 степен струч-
не спреме. Уз молбу приложити: биографију, 
диплому о завршеном факултету, диплому 
о положеном стручном испиту, лиценцу и 
држављанство.

Педијатријска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска 
школа, педијатријског или општег смера, 
положен стручни испит - IV степен стручне 
спреме. Уз молбу приложити: биографију, 
диплому о завршеној школи, диплому о поло-
женом стручном испиту и држављанство.

Поливалентна патронажна 
сестра
8 извршилаца

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, 
положен стручни испит - VI степен стручне 
спреме. Уз молбу приложити: биографију, 
диплому о завршеној школи, диплому о поло-
женом стручном испиту, лиценцу и држа-
вљанство.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби кућног лечења и неге
10 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска 
школа, општи смер, положен стручни испит 
- IV степен стручне спреме, положен возач-
ки испит „Б“ категорије. Уз молбу приложи-
ти: биографију, диплому о завршеној шко-
ли, диплому о положеном стручном испиту, 
лиценцу, држављанство и возачку дозволу 
„Б“ категорије.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана.

институт за јавно 
здравЉе срБије 
„др миЛан јовановић 
Батут“
11000 Београд, Др Суботића 5

Виши сарадник - здравствени 
радник у Одсеку за пријем 
узорака и прикупљање, обраду 
и дистрибуцију података при 
Центру за микробиологију
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

Опис послова: узима и припрема узорке за 
микробиолошка испитивања; врши припре-
му реагенаса, подлога и опреме за микро-
биолошка испитивања; врши микроскопски 
преглед узорака под надзором одговорне 
особе; изводи микробиолошке анализе; бави 
се производњом и испитивањем биолошких 
производа; одржава изолате и референтне 
културе микроорганизама; одговоран је за 
лабораторијску опрему и снабдевање лабо-
раторије; води документацију; проверава 
контролне тестове и обавља контролу резул-
тата под надзором шефа лабораторије; учес-
твује у обуци и тренингу лабораторијског 
особља; обавља административне послове 
у одељењу; припрема извештаје под надзо-
ром шефа лабораторије; учествује у изради 
специјалних студија и извештаја; контролише 
примену система квалитета; обавља и друге 
послове из делокруга рада Одељења по нало-
гу шефа Одељења.

УСЛОВИ: виши медицински техничар, орга-
низационе способности, без обзира на радно 
искуство, положен стручни испит.

Сарадник - здравствени радник 
у Одсеку за микологију и 
паразитологију при Центру за 
микробиологију
на одређено време до 6 месеци

Опис послова: узима и припрема узорке за 
микробиолошка испитивања; припрема реа-
генсе, подлоге и опрему за микробиолошка 
испитивања; врши микроскопски преглед 
узорака под надзором одговорне особе; изво-
ди микробиолошке анализе; бави се произ-
водњом и испитивањем биолошких произво-
да; одржава изолате и референтне културе 
микроорганизама; води документацију; врши 
проверу контролних тестова и контролу 
резултата под надзором шефа одсека; одржа-
ва лабораторијску опрему; учествује у обуци 
и тренингу лабораторијског особља; обавља 
административне послове; обавља и друге 
послове из делокруга рада Одсека, по налогу 
шефа Одсека.

УСЛОВИ: медицински техничар или виша 
медицинска школа, организационе способно-
сти, без обзира на радно искуство, положен 
стручни испит.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на е-mail: 
danijela_priljeva@batut.оrg.rs или на адресу: 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут“, Др Суботића 5, 11000 Бео-
град, са назнаком: „За конкурс“. Само ће кан-
дидати који уђу у ужи избор бити обавештени 
о резултатима. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ и на интернет страници Министар-
ства здравља Републике Србије.

институт за јавно 
здравЉе срБије 
„др миЛан јовановић 
Батут“
11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих 
послова у Канцеларији за скрининг рака 
Одељења за превенцију и контролу 
незаразних болести Института:

Шеф Канцеларије

Опис послова: организује, координира и 
управља процесом рада Канцеларије; спро-
води истраживања у области превенције и 
раног откривања малигних болести; учест-
вује у изради плана рада Канцеларије, пра-
ти његово извршење и сачињава перио-
дичне извештаје; координира спровођење 
националног програма за рано откривање и 
скрининг рака грлића материце, рака дојке и 
дебелог црева, кроз организовање и учество-
вање у припреми свих предлога релевантних 
докумената (националних програма, мето-
долошких упутстава, законске регулативе и 
извештаја, протокола, водича, упутстава и 
стандарда за спровођење Програма), у обла-
сти превенције и раног откривања малиг-
них болести; учествује у анализи предности 
и недостатака у моделима за спровођење 
превенције и раног откривања малигних 
болести; предлаже и развија сет основних 
и специфичних показатеља за мониторинг 
и евалуацију у Програму; организује спро-
вођење мониторинга и евалуације у Про-
граму; прати имплементацију програмских 
активности, прикупља податке о спроведе-
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ним активностима и процењује успешност 
Програма; предлаже, планира и спроводи 
истраживања у области програма превенције 
и раног откривања малигних болести; подно-
си Министарству здавља годишњи и трого-
дишњи извештај о извршењу плана у обла-
сти раног откривања рака грлића материце 
у Србији; израђује извештаје о спроведеним 
програмским активностима и доставља их 
Министарству здравља, Републичком фон-
ду за здравствено осигурање, регионалним 
институтима/заводима за јавно здравље, 
домовима здравља, националним институ-
тима/клиникама и Регистру за рак; орга-
низује и анализира прикупљање података 
о постојећим људским и инфраструктурним 
капацитетима у Програму и учествује у пла-
нирању неопходног броја, квалификација и 
доступности кадра, ради развоја едукације 
стручњака ангажованих у Националном про-
граму за превенцију рака дебелог црева; 
учествује у раду стручних комисија, експерт-
ских група и у едукацији здравствених радни-
ка и сарадника ангажованих у Програму; ана-
лизира и предлаже критеријуме, стандарде и 
нормативе квалитета у Програму; дефинише 
индикаторе квалитета и критеријуме за акре-
дитацију институција које учествују у про-
грамским активностима, прикупља податке 
о показатељима квалитета из мреже инсти-
тута/завода за јавно здравље и доставља их 
релевантним актерима укљученим у Програм; 
учествује у активностима информисања, еду-
кације, комуникације, сензибилизације и 
мобилизације циљне и опште популације са 
циљем повећања партиципације свих сегме-
ната друштва у Програму, у изради комуни-
кационе стратегије, промотивног материјала, 
прати спровођење медијских кампања; учес-
твује у организацији мобилизације циљне и 
опште популације и у координацији информа-
тичке подршке у Програму; предлаже и раз-
вија сет основних и специфичних показатеља 
за мониторинг и евалуацију у Програму; орга-
низује спровођење мониторинга и евалуације 
у Програму; прати имплементацију програм-
ских активности, прикупља податке о спрове-
деним активностима и процењује успешност 
Програма; организује, координира и учест-
вује у изради годишњег финансијског плана 
и плана набавке за спровођење Програма; 
обавља и друге послове из делокруга рада 
канцеларије; за свој рад одговара начелнику 
Центра и директору Института.

УСЛОВИ: специјалиста превентивне гране 
медицине или специјалиста превентивне гра-
не медицине - магистар или доктор медицин-
ских наука или специјалиста гране медицине 
из делатности Канцеларије или специјалиста 
гране медицине из делатности Канцеларије, 
магистар или доктор медицинских наука; 
знање једног светског језика; најмање 5 годи-
на специјалистичког стажа; организационе 
способности.

Координатор за рано откривање 
рака грлића материце

Опис послова: координира и управља про-
грамским активностима за рано откривање 
рака грлића материце у Канцеларији; спро-
води истраживања у области превенције и 
раног откривања рака грлића материце; учес-
твује у изради плана рада Канцеларије, пра-
ти његово извршење и сачињава периодичне 
извештаје; учествује и координира припре-
мом свих предлога релевантних докумена-
та (националних програма, методолошких 
упутстава, законске регулативе и извештаја, 

протокола, водича, упутстава и стандарда за 
спровођење Програма) у области превенције 
и раног откривања рака грлића материце; 
учествује у анализи предности и недоста-
така у моделима за спровођење превенције 
и раног откривања рака грлића материце; 
координира и учествује у планирању неоп-
ходног броја, квалификација и доступности 
кадра и у организацији развоја едукације 
стручњака ангажованих у Националном про-
граму за превенцију рака грлића материце; 
учествује у раду стручних комисија, експерт-
ских група и у едукацији здравствених рад-
ника и сарадника ангажованих у Програму; 
координира и анализира прикупљање подат-
ка о постојећим људским и инфраструктур-
ним капацитетима у Програму; предлаже и 
развија сет основних и специфичних показа-
теља за мониторинг и евалуацију у Програ-
му; организује спровођење мониторинга и 
евалуације у програму; координира и учест-
вује у изради протокола, водича, упутстава и 
стандарда за спровођење Програма; анали-
зира и предлаже критеријуме, стандарде и 
нормативе квалитета у Програму; дефинише 
индикаторе квалитета и критеријуме за акре-
дитацију институција које учествују у про-
грамским активностима, прикупља податке 
о показатељима квалитета из мреже инсти-
тута/завода за јавно здравље и доставља 
их релевантним актерима укљученим у Про-
грам; координира непосредно спровођење 
програма кроз организацију мобилизације 
циљне и опште популације и информатичке 
подршке Програму; учествује у активности-
ма информисања, едукације, комуникације, 
сензибилизације и мобилизације циљне и 
опште популације са циљем повећања пар-
тиципације свих сегмената друштва у Про-
граму; учествује у изради комуникационе 
стратегије, промотивног материјала (дизајн 
и штампа позивних писама, лифлета, агит-
ки, плаката...) и његовој дистрибуцији, прати 
спровођење медијских кампања; свим учес-
ницима, на свим нивоима, обезбеђује струч-
ну помоћ у спровођењу Програма, учествује 
у издради нових и ревизији постојећих про-
токола, водича и стандарда у Програму; на 
основу препорука Европске уније и међуна-
родних асоцијација за превенцију рака, учест-
вује у развоју базе података особа укључених 
у рано откривање, учествује у дефинисању 
слогова базе података, обезбеђује инфор-
матичку подршку на националном нивоу и 
успоставља повратни систем информисања 
са свим актерима у Програму; учествује у 
идентификацији циљне популације из јас-
но дефинисаног извора података, израђује 
планове позивања, координира слања писа-
них позива на кућну адресу, успостављања 
евиденције достављених позива, организује 
прегледе (цитолошке, мамографске, ФИТ...), 
у одређеним здравственим установама, орга-
низује додатну дијагностику (колпоскопију, 
магнетну резонанацу, колоноскопију...) код 
особа са позитивним налазима и развија и 
унапређује партнерске односе и сарадњу са 
свим актерима у Програму; предлаже, плани-
ра и спроводи истраживања у области про-
грама превенције и раног откривања рака 
грлића материце; организује, координира и 
учествује у изради годишњег финансијског 
плана и плана набавке за спровођење Про-
грама; подноси шефу Канцеларије годишњи 
и трогодишњи извештај о извршењу плана у 
области раног откривања рака грлића мате-
рице у Србији; за свој рад одговара шефу 
Канцеларије и начелнику Центра; обавља и 
друге послове и задатке из делокруга рада 
Канцеларије, по налогу шефа Канцеларије.

УСЛОВИ: специјалиста превентивне гране 
медицине или специјалиста превентивне гра-
не медицине - магистар или доктор медицин-
ских наука или специјалиста гране медицине 
из делатности Канцеларије или специјалиста 
гране медицине из делатности Канцеларије, 
магистар или доктор медицинских наука; 
знање једног светског језика; најмање 3 годи-
не специјалистичког стажа; организационе 
способности.

Координатор за рано откривање 
рака дојке

Опис послова: координира и управља про-
грамским активностима за рано откривање 
рака дојке у Канцеларији; спроводи истра-
живања у области превенције и раног откри-
вања рака дојке; учествује у изради плана 
рада Канцеларије, прати његово извршење и 
сачињава периодичне извештаје; учествује и 
координира припремом свих предлога реле-
вантних докумената (националних програма, 
методолошких упутстава, законске регулати-
ве и извештаја, протокола, водича, упутста-
ва и стандарда за спровођење Програма) у 
области превенције и раног откривања рака 
дојке; координира и учествује у планирању 
неопходног броја, квалификација и доступ-
ности кадра и у организацији развоја едука-
ције стручњака ангажованих у Националном 
програму за превенцију рака дојке; учествује 
у раду стручних комисија, експертских група 
и у едукацији здравствених радника и сарад-
ника ангажованих у Програму; координира и 
анализира прикупљање податка о постојећим 
људским и инфраструктурним капацитетима 
у Програму; планира годишња средстава за 
спровођење свих компоненти Програма, про-
цењује и анализира трошкове Канцеларије и 
Програма; координира и учествује у изради 
протокола, водича, упутстава и стандарда 
за спровођење Програма; анализира и пред-
лаже критеријуме, стандарде и нормативе 
квалитета у Програму; дефинише индикато-
ре квалитета и критеријуме за акредитацију 
институција које учествују у програмским 
активностима, прикупља податке о показа-
тељима квалитета из мреже института/завода 
за јавно здравље и доставља их релевантним 
актерима укљученим у Програм; учествује у 
организацији мобилизације циљне и опште 
популације и у координацији информатичке 
подршке у Програму; учествује у активност-
има информисања, едукације, комуникације, 
сензибилизације и мобилизације циљне и 
опште популације са циљем повећања пар-
тиципације свих сегмената друштва у Про-
граму, учествује у изради комуникационе 
стратегије, промотивног материјала (дизајн 
и штампа позивних писама, лифлета, агит-
ки, плаката...), планирању и дистрибуцији 
промотивног материјала, прати спровођење 
медијских кампања; координира непосред-
но спровођење Програма; свим учесницима 
на свим нивоима обезбеђује сву неопходну 
стручну помоћ у спровођењу Програма, учес-
твује у издради непостојећих и евентуалној 
ревизији постојећих протокола, водича и 
стандарда у Програму; на основу препору-
ка Европске уније и међународних асоција-
ција за превенцију рака, учествује у раз-
воју базе података особа укључених у рано 
откривање, учествује у дефинисању слого-
ва базе података обезбеђује информатичку 
подршку на националном нивоу и успоста-
вља повратни систем информисања са свим 
актерима у Програму; учествује у иденти-
фикацији циљне популације из јасно дефи-
нисаног извора података, израђује планове 
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позивања, координира слање писаних пози-
ва на кућну адресу, успоставља евиденцију 
достављених позива, организује прегледе 
(цитолошке, мамографске, ФИТ...) у одређе-
ним здравственим установама, организује 
додатну дијагностику (колпоскопију, магнет-
ну резонанацу, колоноскопију...) код особа са 
позитивним налазима, обезбеђује неопходну 
стручну подршку свим учесницима и развија 
и унапређује партнерске односе и сарадњу са 
свим актерима у Програму; предлаже и раз-
вија сет основних и специфичних показатеља 
за мониторинг и евалуацију у Програму; орга-
низује спровођење мониторинга и евалуације 
у Програму; предлаже, планира и спроводи 
истраживања у области програма превен-
ције и раног откривања рака дојке; подноси 
шефу Канцеларије годишњи и трогодишњи 
извештај о извршењу плана у области раног 
откривања рака грлића материце у Србији; 
у сагласности са законом, уз верифкацију 
Министарства здравља/Саветодавног одбо-
ра, спроводи и остале активности из области 
Програма; за свој рад одговара шефу Канце-
ларије и начелнику Центра; обавља и друге 
послове и задатке из делокруга рада Канце-
ларије, по налогу шефа Канцеларије.

УСЛОВИ: специјалиста превентивне гране 
медицине или специјалиста превентивне гра-
не медицине-магистар или доктор медицин-
ских наука или специјалиста гране медицине 
из делатности Канцеларије или специјалиста 
гране медицине из делатности Канцеларије, 
магистар или доктор медицинских наука; 
знање једног светског језика; најмање 3 годи-
не специјалистичког стажа; организационе 
способности.

Координатор за рано откривање 
рака дебелог црева

Опис послова: координира и управља про-
грамским активностима за рано откривање 
рака дебелог црева у Канцеларији; учест-
вује у изради плана рада Канцеларије, пра-
ти његово извршење и сачињава периодичне 
извештаје; координира и учествује у припре-
ми свих предлога релевантних нацрта докуме-
ната (националних програма, методолошких 
упутстава, законске регулативе и извештаја) 
у области превенције и раног откривања рака 
дебелог црева; учествује у анализи предности 
и недостатака у моделима за спровођење 
превенције и раног откривања рака дебелог 
црева; координира и учествује у планирању 
неопходног броја, квалификација и доступ-
ности кадра и у организацији развоја едука-
ције стручњака ангажованих у Националном 
програму за превенцију рака дебелог црева; 
учествује у раду стручних комисија, експерт-
ских група и у едукацији здравствених рад-
ника и сарадника ангажованих у Програму; 
координира и учествује у изради плана неоп-
ходне опреме и простора за спровођење Про-
грама; координира и анализира прикупљање 
податка о постојећим људским и инфраструк-
турним капацитетима у Програму; планира 
годишња средстава за спровођење свих ком-
поненти Програма, процењује и анализира 
трошкове Канцеларије и Програма; коорди-
нира и учествује у изради протокола, водича, 
упутстава и стандарда за спровођење Про-
грама; анализира и предлаже критеријуме, 
стандарде и нормативе квалитета у Програ-
му; дефинише индикаторе квалитета и крите-
ријуме за акредитацију институција које учес-
твују у програмским активностима, прикупља 
податке о показатељима квалитета из мреже 
института/завода за јавно здравље и доста-

вља их релевантним актерима укљученим у 
Програм; учествује у организацији мобили-
зације циљне и опште популације и у коор-
динацији информатичке подршке у Програ-
му; учествује у активностима информисања, 
едукације, комуникације, сензибилизације и 
мобилизације циљне и опште популације са 
циљем повећања партиципације свих сегме-
ната друштва у Програму, учествује у изра-
ди комуникационе стратегије, промотивног 
материјала (дизајн и штампа позивних писа-
ма, лифлета, агитки, плаката...), планирању и 
дистрибуцији промотивног материјала, прати 
спровођење медијских кампања; координи-
ра непосредно спровођење Програма; свим 
учесницима на свим нивоима обезбеђује сву 
неопходну стручну помоћ у спровођењу Про-
грама, учествује у издради непостојећих и 
евентуалној ревизији постојећих протокола, 
водича и стандарда у Програму; на основу 
препорука Европске уније и међународних 
асоцијација за превенцију рака, учествује 
у развоју базе података особа укључених у 
рано откривање, учествује у дефинисању сло-
гова базе података обезбеђује информатичку 
подршку на националном нивоу и успоста-
вља повратни систем информисања са свим 
актерима у Програму; учествује у иденти-
фикацији циљне популације из јасно дефи-
нисаног извора података, израђује планове 
позивања, координира слање писаних пози-
ва на кућну адресу, успоставља евиденцију 
достављених позива, организује прегледе 
(цитолошке, мамографске, ФИТ...) у одређе-
ним здравственим установама, организује 
додатну дијагностику (колпоскопију, магнет-
ну резонанацу, колоноскопију...) код особа са 
позитивним налазима, обезбеђује неопходну 
стручну подршку свим учесницима и развија 
и унапређује партнерске односе и сарадњу са 
свим актерима у Програму; предлаже и раз-
вија сет основних и специфичних показатеља 
за мониторинг и евалуацију у Програму; орга-
низује спровођење мониторинга и евалуације 
у Програму; предлаже, планира и спроводи 
истраживања у области програма превен-
ције и раног откривања рака дебелог црева. 
Подноси шефу Канцеларије годишњи и тро-
годишњи извештај о извршењу плана у обла-
сти раног откривања рака дебелог црева у 
Србији; у сагласности са законом, уз верифи-
кацију Министарства здравља/Саветодавног 
одбора, спроводи и остале активности из 
области Програма; обавља и друге послове 
и задатке из делокруга рада Канцеларије, по 
налогу шефа Канцеларије.

УСЛОВИ: специјалиста превентивне гране 
медицине или специјалиста превентивне гра-
не медицине - магистар или доктор медицин-
ских наука или специјалиста гране медицине 
из делатности Канцеларије или специјалиста 
гране медицине из делатности Канцеларије, 
магистар или доктор медицинских наука; 
знање једног светског језика; најмање 3 годи-
не специјалистичког стажа; организационе 
способности.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на е-mail: 
danijela_priljeva@batut.оrg.rs или на адресу: 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут“, Др Суботића 5, 11000 Бео-
град, са назнаком: „За конкурс“. Само ће кан-
дидати који уђу у ужи избор бити обавештени 
о резултатима. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ и на интернет страници Министар-
ства здравља Републике Србије.

дом здравЉа 
„др миЛорад вЛајковић“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 
раднице са боловања

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла, смер медицинска сестра - техничар, поло-
жен стручни испит. Заинтересовани кандида-
ти подносе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој школи, смер медицинска 
сестра - техничар, оверену фотокопију потвр-
де о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију дозволе за рад - лиценце, рад-
ну биографију. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на наведену адресу 
или лично доставити у писарницу Дома здра-
вља Барајево.

дом здравЉа 
„др никоЛа Џамић“
36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

1. Доктор медицине
на одређено време

Опис послова: указује хитну медицинску 
помоћ у амбуланти, стану и на другим мести-
ма; врши оживљавање унесрећених (вештач-
ко дисање, давање кисеоника, заустављање 
крварења, даје интракардијалне инјекције); 
води књигу повреде и примопредаје, издаје 
потврде за приведеног на алкохолисаност на 
захтев одговарајућег органа (МУП-а и суда); 
обавља послове из своје специјалности; 
ради мање хируршке интервенције, блокаде 
и слично; обавља и друге послове из своје 
струке по налогу начелника службе и дирек-
тора установе.

2. Доктор медицине
на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца

Опис послова: преглед пацијената у амбу-
ланти, у стану болесника и на другим мес-
тима; води медицинску и другу документа-
цију (пише рецепте, упуте специјалистима, 
обраде за лекарску инвалидску комисију, 
лекарска уверења, извештаје на захтев суда 
и МУП-а, пријаве и друге болести и сл); узи-
ма амнестичке податке од од новопримље-
них пацијената; врши систематске прегледе, 
периодичне прегледе и води евиденцију о 
истим; врши мале хируршке интервенције и 
обраду рада; у здравственој станици - здрав-
ственој амбуланти организује и спроводи кућ-
но лечење и кућну терапију на терену које 
гравитира тој ЗС-ЗА; обавља и друге послове 
у домену своје струке, а по налогу начелника 
и директора.

3. Лабораторијски техничар
на одређено време од 6 месеци
3 извршиоца

Опис послова: прима и узима материјал (узор-
ке) од пацијената у болничким и ванболнич-
ким условима; ради биохемијске, хематолош-
ке и друге анализе; обавља бактериолошке 
и цитолошке анализе; региструје материјал 
(узорке) у протокол, заводи резултате анали-
зе и записује их у формулар; обавља и друге 
послове у оквиру своје струке и захтева свог 
радног места.
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4. Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
ради неге детета

Опис послова: врши пријем и тријажу пације-
ната; води медицинску документацију у писа-
ној и електронској форми; проверава тачност 
података и узима адресу на налозима; обавља 
све послове давања терапије и превијања у 
кући болесника на градском, приградском и 
сеоском подручју; врши припрему завојног 
материјала, раствора, инструмената и оста-
лог материјала потребног за давање терапије 
и превијање на терену; врши уградњу, заме-
ну катетера и и испирања мокраћне бешике 
на терену, по налогу лекара рукује ЕКГ апа-
ратом; узима капиларну крв за одређивање 
гликемије; асистира лекару у кућној посе-
ти; разводи ампуле и потрошни материјал; 
обучава пацијенте и чланове породице за 
апликацијом инсулина, превенцију декубита, 
превијање хроничних рана; управља сани-
тетским возилом по потреби; обавља и дру-
ге послове из своје струке по налогу главне 
сестре службе, начелника и директора Дома 
здравља.

5. Технички секретар
на одређено време од 3 месеца

Опис послова: води административне посло-
ве за потребе одсека; обавља послове корес-
понденције; води записнике на седницама 
органа управљања, на стручним колегију-
мима и разним комисијама; обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека и директора.

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1 и 2: завр-
шен медицински факултет и положен струч-
ни испит; за радно место под бр. 3: завршена 
средња медецинска школа лабораторијског 
смера и положен стручни испит; за радно 
место под бр. 4: завршена средња медицин-
ска школа општег смера и положен стручни 
испит; за радно место под бр. 5: завршена 
средња школска спрема.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз 
пријаву подносе: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној школи; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

дом здравЉа медвеђа
16240 Медвеђа, Николе Тесле 4
тел. 016/891-236

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред 
општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: завршен меди-
цински факултет и најмање пет година рад-
ног стажа у области здравствене заштите, 
завршен правни или економски факултет, 
завршена едукација из здравственог менаџ-
мента и најмање пет година радног стажа 
у области здравствене заштите. Уз прија-
ву доставити: биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној школској спреми, 
оригинал потврду о радном стажу у области 
здравствене заштите, потврду о заврше-
ној едукацији из здравственог менаџмента 
за нездравствени кадар, оригинал или ове-

рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству. Пријаве слати на 
адресу: Дом здравља Медвеђа, Николе Тесле 
4, 16240 Медвеђа, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за избор директора“ или лично прав-
ној служби Дома здравља у Медвеђи, у вре-
мену од 08,00 до 14,00 часова, у року од 15 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

здравствени Центар 
„аЛексинаЦ“
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу здравствене 
заштите жена, на одређено време до 
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, меди-
цинска сестра - техничар општег смера, са 
положеним стручним испитом; општи усло-
ви у складу са Законом о раду. Кандидати 
су у обавези да уз пријаву доставе: оверен 
препис/фотокопију дипломе о завршеној 
медицинској школи; оверен препис/фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
потврду Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење; биографију 
са адресом и контакт телефон. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

дом здравЉа 
„БаЧки петроваЦ“
21470 Бачки Петровац
Маршала Тита 6
тел. 021/781-771

Лекар опште медицине
на одређено време 6 месеци

Лекар опште медицине
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
положен стручни испит, радно искуство у 
струци 1 година.

Медицинска сестра
на одређено време 6 месеци

Медицинска сестра
на одређено време до повратка 
запослених са породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла, смер опште медицине, положен стручни 
испит, радно искуство у струци 1 година.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографским подаци-
ма кандидат треба да приложи фотокопију 
дипломе и потврду о радном искуству. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

спеЦијаЛна БоЛниЦа 
за псиХијатријске 
БоЛести „ковин“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

1. КВ радник (кувар)
на одређено време, најдуже до 3 
месеца

УСЛОВИ: III степен, звање: кувар, без обзира 
на радно искуство.

2. КВ радник (пекар)
на одређено време, најдуже до 3 
месеца

УСЛОВИ: III степен, звање: пекар, без обзира 
на радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доста-
ве пријаву са кратком биографијом, за рад-
но место под бр. 1: фотокопију дипломе о 
завршеној стручној спреми, звање: кувар; за 
радно место под бр. 2: фотокопију дипломе 
о завршеној стручној спреми, звање: пекар. 
Пријаве са потребним доказима достављају 
се на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

општа БоЛниЦа 
„свети Лука“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар
9 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит, пробни рад 3 месеца. Канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на кон-
курс са кратком биографијом, бројем телефо-
на и адресом, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном IV степену стручне спреме, 
медицинска сестра - техничар општег смера, 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама, писарници Болнице 
или поштом, на адресу: Општа болница „Све-
ти Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са 
назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране.

Виши физиотерапеут

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема, 
положен стручни испит, пробни рад 3 месеца, 
оверена фотокопија дипломе о завршеном VI 
степену стручне спреме, виши физиотерапе-
ут. Као доказе о испуњености услова, канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона 
и адресом, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве на оглас дос-
тављати у затвореним ковертама, писарници 
Болнице или поштом, на адресу: Општа бол-
ница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Миха-
илова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, 
са навођењем радног места за које се конку-
рише. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

медицина
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Физиотерапеут
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит, пробни рад 3 месеца. Као дока-
зе о испуњености услова, кандидати су дуж-
ни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV 
степену стручне спреме, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
на оглас достављати у затвореним коверта-
ма, писарници Болнице или поштом, на адре-
су: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, 
Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на 
оглас“, са навођењем радног места за које 
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

Лабораторијски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, поло-
жен стручни испити, пробни рад 3 месеца, 
Као доказе о испуњености услова, кандида-
ти су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефо-
на и адресом, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном IV степену стручне спреме, 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, пробни рад 3 месеца. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
на оглас достављати у затвореним коверта-
ма, писарници Болнице или поштом, на адре-
су: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, 
Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на 
оглас“, са навођењем радног места за које 
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

Лекар специјалиста психијатрије
за рад у Служби за психијатрију

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености усло-
ва, кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту. Пробни рад 3 месеца. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
на оглас достављати у затвореним коверта-
ма, писарници Болнице или поштом, на адре-
су: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, 
Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на 
оглас“, са навођењем радног места за које 
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

Клинички лекар
за рад на интерном одељењу

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености усло-
ва, кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом, пробни рад 3 месеца, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту. Проб-
ни рад 3 месеца. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама, писарници Болнице 
или поштом, на адресу: Општа болница „Све-
ти Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са 
назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране.

Клинички лекар
за рад у ОЈ за збрињавање хитних 
стања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености усло-
ва, кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту. Пробни рад 3 месеца. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
на оглас достављати у затвореним коверта-
ма, писарници Болнице или поштом, на адре-
су: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, 
Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на 
оглас“, са навођењем радног места за које 
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

Дипломирани социолог
за рад у Служби за психијатрију

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем факултету, 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту. Пробни рад 3 месеца. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
на оглас достављати у затвореним коверта-
ма писарници Болнице или поштом, на адре-
су: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, 
Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на 
оглас“, са навођењем радног места за које 
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

Виши фармацеут
за рад у ОЈ за фармацеутску 
здравствену делатност

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној високој медицинској школи 
струковних студија, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту. Пробни 
рад 3 месеца. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама, писарници Болнице 
или поштом, на адресу: Општа болница „Све-
ти Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са 
назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране.

дом здравЉа „1. октоБар“
26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230

Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и 
положен стручни испит.

Возач санитетског возила
УСЛОВИ: завршена средња школа и возачка 
дозвола „Б” категорије.

Доктор медицине - специјалиста 
гинекологије и акушерства
на одређено време до повратка 
доктора са специјализације

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и 
положен стручни испит; завршена специјали-
зација из гинекологије и акушерства.

ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да уз пријаву 
са биографијом достави: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту за доктора медицине; овере-
ну фотокопију возачке дозволе „Б” категорије 
за возача санитетског возила; оверену фото-
копију дипломе о специјализацији из гинеко-
логије и акушерства. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Конкурс ће бити објављен и на интернет стра-
ници Министарства здравља. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на горенаведену адресу.

спеЦијаЛна БоЛниЦа 
за пЛућне БоЛести 
„др БудисЛав БаБић“
26340 Бела Црква, Светозара Милетића 55
тел. 013/852-146

Возач кола хитне медицинске 
помоћи
УСЛОВИ: завршена саобраћајна школа - III 
степен стручне спреме, радно искуство на 
пословима возача, возачка дозвола „Б” и „Ц” 
категорије.

Финансијски планер - 
аналитичар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
економска школа, гимназија или нека дру-
га средња школа општег или другог смера, 
познавање рада на рачунару у програмима 
Wоrd, Еxcel или аналогних програма.

Лабораторијски техничар - 
лаборант
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, меди-
цинска школа, лабораторијски смер, стручни 
испит, познавање рада на рачунару у програ-
мима Wоrd, Еxcel или аналогних програма.

Средња медицинска сестра - 
техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
медицинска школа општег или другог сме-
ра при медицинској школи, стручни испит, 
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лиценца за рад, познавање рада на рачуна-
ру у програмима Wоrd, Еxcel или аналогних 
програма.

Курир и одржавање чистоће

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

Материјални књиговођа - 
аналитичар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
економска школа, познавање рада на рачу-
нару у програмима Wоrd, Еxcel или аналогних 
програма.

Ложач парних котлова

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

Складиштар - магационер

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
економска школа, гимназија или нека друга 
средња школа општег смера, познавање рада 
на рачунару у програмима Wоrd, Еxcel или 
аналогних програма.

ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Заин-
тересовани кандидати уз молбе достављају 
и осталу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, уверење 
да нису осуђивани (важи за сва радна места, 
осим за радно место возача кола хитне меди-
цинске помоћи), уверење да нису кажњава-
ни (важи само за радно место возача кола 
хитне медицинске помоћи), уверење о држа-
вљанству. Документацију доставити на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За оглас“. 
Кандидат који буде изабран по основу кон-
курса дужан је да достави лекарско уверење 
о општој здравственој способности. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

дом здравЉа ГроЦка
11306 Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Доктор специјалиста 
рендгенолог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандидат 
треба да испуњава и следеће потребне усло-
ве: завршен медицински факултет - VII/2 сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит, 
положен специјалистички испит из радиоло-
гије. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
подносе следећу документацију: диплому о 
завршеној стручној спреми, положен специја-
листички испит, диплому о положеном струч-
ном испиту, фотокопију личне карте, кратку 
биографију. Како достављену документацију 
не враћамо кандидатима, иста не мора бити 
оверена. Одлука о избору кандидата биће 
објављена на огласној табли Дома здравља, 
а информације се могу добити у правно-кад-
ровској служби Дома здравља. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве се подно-
се на горенаведену адресу или непосредно у 
канцеларији писарнице Дома здравља Гроц-
ка. Пријаве мимо означеног рока и без потпу-
не документације неће се узимати у разма-
трање.

спеЦијаЛна БоЛниЦа за 
ЦереБраЛну параЛизу и 
развојну неуроЛоГију
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене 
привремено одсутног радника

УСЛОВИ: средња медицинска школа - IV сте-
пен, општи или педијатријски смер; положен 
стручни испит; радно искуство до 6 месеци.

Медицинска сестра - техничар
уз пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа - IV сте-
пен, општи или педијатријски смер; положен 
стручни испит; радно искуство до 12 месеци.

Виши физиотерапеут
уз пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: виша медицинска школа - VI степен 
стручности, смер виши физиотерапеут; поло-
жен стручни испит; радно искуство 12 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе 
писану пријаву на оглас са краћом биогра-
фијом. Уз пријаву се подносе оверене фотоко-
пије: дипломе о завршеној школи, уверења о 
положеном стручном испиту, извода из матич-
не књиге рођених, уверења о држављанству и 
потврде да се против лица не води судски пос-
тупак, као и доказа о радном искуству. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се у 
затвореним ковертама, на адресу: Специјална 
болница за церебралну парализу и развојну 
неурологију, Београд, Браће Јерковић 5 (Прав-
на служба). Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

институт за 
ментаЛно здравЉе
11000 Београд, Палмотићева 37
тел. 011/3307-500

Струковна или виша медицинска 
сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока здравствена школа стру-
ковних студија или виша медицинска школа, 
положен стручни испит.

Сервирка у кухињи
УСЛОВИ: КВ или ПК радник угоститељске 
струке, радно искуство.

Дипломирани психолог
на одређено време до повратка 
привремено одсутног радника

УСЛОВИ: филозофски факултет - група за 
психологију; положен стручни испит.

Струковна или виша медицинска 
сестра - техничар
на одређено време до повратка 
привремено одсутног радника
3 извршиоца

УСЛОВИ: висока здравствена школа стру-
ковних студија или виша медицинска школа, 
положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 
привремено одсутног радника
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, поло-
жен стручни испит.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз 
пријаву на оглас подносе: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; радну биографију; потврду о радном 
искуству; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству. Тражена докумен-
та се подносе у овереним фотокопијама. Дос-
тављена документа се не враћају. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве доставити на наведену адресу 
Института, са назнаком: „За јавни оглас“ или 
предати лично код пословног секретара (I 
спрат, соба бр. 3).

институт за 
реуматоЛоГију
11000 Београд, Ресавка 69
тел. 011/3600-812

Виша медицинска сестра

УСЛОВИ: висока здравствена школа стру-
ковних студија (виша медицинска школа); 
предвиђен пробни рад три месеца; положен 
стручни испит; најмање две године радног 
искуства у струци. Заинтересовани кандида-
ти подносе: пријаву са кратком биографијом, 
фотокопију дипломе о завршеној висо-
кој здравственој школи струковних студија 
(вишој медицинској школи), фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених/венча-
них, фотокопију личне карте.

Виши радиолошки техничар
УСЛОВИ: висока здравствена школа струков-
них студија (виша медицинска школа), смер 
струковни медицински радиолог (виши ради-
олошки техничар), предвиђен пробни рад од 
три месеца; положен стручни испит. Заин-
тересовани кандидати подносе: пријаву са 
кратком биографијом, фотокопију дипломе о 
завршеној високој здравственој школи стру-
ковних студија (вишој медицинској школи), 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених/венчаних, фотокопију личне карте.

Медицинска сестра - техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа - општи 
смер; предвиђен пробни рад од три месе-
ца; положен стручни испит. Заинтересовани 
кандидати подносе: пријаву са кратком био-
графијом, фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију извода 
из матичне књиге рођених/венчаних, фото-
копију личне карте.

Инжењер за одржавање 
болничког информационог 
система

УСЛОВИ: висока школа струковних студија за 
информационе и комуникационе технологије, 
смер медицинска информатика; предвиђен 

медицина
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пробни рад од три месеца. Заинтересовани 
кандидати подносе: пријаву са кратком био-
графијом, фотокопију дипломе о завршеној 
високој школи струковних студија, фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених/вен-
чаних, фотокопију личне карте.

Оператер на рачунару

УСЛОВИ: средња школа, предвиђен пробни 
рад од три месеца; познавање рада на рачу-
нару; најмање две године радног искуства у 
струци. Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву са кратком биографијом, фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи, фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених/венча-
них, фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима 
подносе се на наведену адресу Института, са 
назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. За 
информације везане за конкурс кандидати се 
могу обратити на број телефона: 011/3600-812.

спеЦијаЛна БоЛниЦа 
„сокоБања“
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Медицинска сестра
на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска 
школа општег смера - IV степен, положен 
стручни испит за своје звање. Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: диплому о завршеној средњој 
медицинској школи (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о положеном стручном 
испиту (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење из Националне службе за запошља-
вање; кратку биографију.

Рендген техничар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа 
или висока медицинска школа струковних 
студија (смер за радиолошког техничара); 
положен стручни испит за своје звање. Заин-
тересовани кандидати уз пријаву подносе 
следећу документацију: диплому о завршеној 
вишој медицинској школи или високој меди-
цинској школи струковних студија (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о положе-
ном стручном испиту (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење из Националне службе 
за запошљавање; кратку биографију.

Виша медицинска сестра
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа 
општег смера или висока медицинска школа 
струковних студија (струковна медицинска 
сестра); положен стручни испит. Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: диплому о завршеној вишој 
медицинској школи или високој медицин-
ској школи струковних студија (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о положеном 
стручном испиту за своје звање (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење из Нацио-
налне службе за запошљавање; кратку био-
графију.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на горенаведе-
ну адресу или непосредно у болници. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

здравствени Центар 
кЛадово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
е-mail: zckld@kladovonet.com

Специјалиста анестезије са 
реанимацијом

Опис посла: послови специјалисте анестезије 
са реанимацијом у Служби за поликлиничку 
делатност.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар 
специјалиста, положен специјалистички 
испит, лиценца за лекаре. Радно искуство: 
није услов; обезбеђен смештај. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. Заинтере-
совани кандидати се на горенаведени број 
телефона, електронским путем или поштом 
на горенаведене адресе, обраћају особи за 
контакт: Слађани Натошевић.

дом здравЉа „визим”
11000 Београд, Кнез Милетина 36
тел. 011/3390-000
е-mail: milan.dinic@vizim.cо.rs

Специјалиста медицине рада

Место рада: Крагујевац.

УСЛОВИ: VII/2 степен, лекар специјалиста; 
положен стручни испит; лиценца за лека-
ре; обезбеђен смештај; обезбеђен превоз. 
Конкурс је отворен до попуне радног мес-
та. Заинтересовани кандидати се на горе-
наведени број телефона или електронским 
путем обраћају особи за контакт: др Милану 
Динићу.

оптика „Фокус-Ленс“
21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4
тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Офталмолог

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 
степен или дипломирани дефектолог - тиф-
лолог - VII/1 степен, радно искуство није 
битно; обезбеђен смештај. Конкурс је отво-
рен до попуне радног места. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на горенаведене 
бројеве телефона. Лице за контакт: Драгана 
Живковић.

  Пољопривреда и
    ветерина

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 програ-
му „Прва шанса 2011”. Заинтересовани кан-
дидати треба да се јаве на бројеве телефона: 
026/221-920 и 063/231-751.

  Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у  

радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде при-
мљено лице под условима прописаним зако-
ном и ако:
1)  има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безу-
словна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;
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 образов-
но-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става  1, тач. 
1) и 4) и става 2 овог члана подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду. Доказ 
из става 1. тачка 3) овог члана прибавља 
установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у 
току радног односа утврди да не испуњава 
услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако одбије 
да се подвргне лекарском прегледу у надлеж-
ној здравственој установи.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

медицина / пољопривреда и ветерина / Наука и образовање
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београ д

ФакуЛтет 
ЛиковниХ уметности 
универзитета 
уметности у БеоГраду
11000 Београд

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

Наставник у звању редовног 
професора за ужу уметничку 
област Графика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и други 
услови прописани Законом о високом обра-
зовању, Законом о раду и Статутом Факулте-
та и способност за рад у настави. Кандида-
ти уз пријаву прилажу: оверену фотокопију 
дипломе о завршеним редовним студијама, 
биографију, библиографију и списак радова 
на формулару који се може добити у секрета-
ријату Факултета. Кандидати су дужни да на 
расписани конкурс поднесу радове на основу 
којих се може сагледати да ли и како владају 
материјом наставног предмета за који конку-
ришу, и то мапу са 10 оригиналних графичких 
листова. Пријаве са прилозима и мапа подно-
се се Факултету ликовних уметности у Бео-
граду, Рајићева 10, у времену од 10,00 до 
13,00 сати, у року од 15 дана од дана обја-
вљивања. Информације на број телефона: 
011/2181-214.

универзитет у БеоГраду 
ФакуЛтет 
поЛитиЧкиХ наука
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Наставник страног језика за 
научну област Страни језици, 
наставни предмет: Енглески 
језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају стече-
но високо образовање првог степена, фило-
лошки факултет - студијска група енглески 
језик и књижевност; објављене стручне 
радове у одговарајућој области, способност 
за наставни рад, као и да испуњавају усло-
ве предвиђене Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12) и Статутом Факултета и Правилником 
о организацији и систематизацији послова на 
Универзитету у Београду - Факултету поли-
тичких наука (пречишћен текст) за избор у 
звање наставника страног језика. Уз пријаву 
доставити: биографију; оверену фотокопију 
дипломе или копију дипломе и оригинал на 
увид; списак објављених стручних радова у 
одговарајућој области (приложити); извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држа-
вљанству. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити у року од 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

основна шкоЛа 
„миЛан ђ. миЛићевић“
11000 Београд
Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/2889-498

Наставник информатике и 
рачунарства
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: доказ о 
стручној спреми (оверена диплома); држа-
вљанство Републике Србије (не старије од 6 
месеци или оверена копија); извод из матич-
не књиге рођених или оверена копија. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и учени-
цима доставља се пре закључења уговора о 
раду. Уверење да кандидати нису осуђива-
ни за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 
1 тач. 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - прибавља школа. Прија-
ву са неопходном документацијом доставити 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Одлу-
ка о избору кандидата биће донета у закон-
ском року.

висока шкоЛа 
струковниХ студија 
БеоГрадска поЛитеХника
11000 Београд, Бранкова 17
тел. 011/2633-127

Сарадник у звање демонстратора 
за ужу стручну област 
Индустријско инжењерство 
(Tехничко цртање и машински 
елементи)
на изборни период од годину дана у 
статусу хонорарног сарадника

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа 
Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05 и 54/09), кандидати треба да испуња-
вају следеће услове: завршен први степен 
високог академског образовања (по могућ-
ности дипломирани инжењер машинства), са 
просечном оценом најмање осам и склоност 
ка наставном раду. Уз пријаву на конкурс 
поднети: биографију са свим битним подаци-
ма (лични подаци: име и презиме; подаци о 
рођењу - дан, месец и година, место рођења, 
општина, држављанству; називи установе на 
којој су студије завршене, место и датум завр-
шетка, одсек, смер, студијски програм, назив 
завршног рада, име и презиме ментора, ужа 
научна - стручна област; податке о датуму 
и месту нострификације дипломе стечене у 
иностранству (ако је било која диплома из 
става 1 ове тачке стечена у иностранству), 
називу установе која је извршила нострифи-
кацију; датуму и месту где је нострификова-
на диплома стечена, називу установе у којој 
је стечена; друге податке за које сматра да 
су битни); доказе: диплому или решење о 
нострификацији дипломе стечене у иностран-
ству, у овереној фотокопији. Ако кандидату 
до тренутка подношења пријаве није изда-
та диплома, подноси се уверење о завршет-
ку студија у овереној фотокопији, осим за 
нострификацију дипломе; друге доказе за 
које учесник конкурса сматра да су битни. 
Пријаве се подносе закључно са 28.06.2013. 

године, на наведену адресу Београдске поли-
технике, као и на мејл адресу секретара шко-
ле: dmarkovic@politehnika.еdu.rs. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир и разматрати.

универзитет 
„синГидунум” 
ФакуЛтет за економију, 
Финансије и 
администраЦију
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 44

Сарадник за ужу научну област 
Рачуноводство и ревизија

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о 
високом образовању, Правилником о избору 
наставника и сарадника Универзитета „Син-
гидунум” и Правилником Факултета. Уз прија-
ву доставити: биографију, списак објављених 
радова, копије радова, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, овере-
не фотокопије диплома о претходно заврше-
ним студијама, копију личне карте, потврду 
МУП-а да лице није осуђивано, копије сер-
тификата и сл. Пријаве се подносе секре-
таријату Факултета, на наведену адресу, до 
20.08.2013. године, а скенирану пријаву оба-
везно послати на е-mail: info@fefa.еdu.rs.

ош „васа пеЛаГић“
11210 Београд-Котеж
тел. 011/2712-982

Наставник српског језика
на одређено време до истека мандата 
директора школе

Наставник физике
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 
40% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке 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. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Кандидат мора да има: образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; занимање према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/2012); психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. Кандидат је дужан да пре 
доношења одлуке о избору обави проверу 
психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима код надлежне службе за запо-
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шљавање. Пријаве са одговарајућом доку-
ментацијом (доказ о стручној спреми - ове-
рена копија дипломе, доказ о броју бодова 
из педагошких, психолошких и методичких 
дисциплина и професионалне праксе и уве-
рење о држављанству - оверена копија), дос-
тавити на адресу школе. Доказ о здравственој 
способности (лекарско уверење) доставља 
се пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања.

универзитет у БеоГраду 
саоБраћајни ФакуЛтет
11000 Београд, Војводе Степе 305

Сарадник у настави за ужу 
научну област Регулисање и 
управљање саобраћајем на 
мрежи путева и улица
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: саобраћајни факултет, студент мас-
тер студија. Поред наведених услова, канди-
дати треба да испуњавају услове предвиђе-
не одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом 
Саобраћајног факултета. Рок за пријављи-
вање је 15 дана. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, 
дипломе, списак радова и радове) доставити 
на адресу Факултета.

универзитет 
уметности БеоГрад 
ФакуЛтет 
музиЧке уметности
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Референт за издавачку и 
пропагандну делатност
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факул-
тет музичке уметности; познавање рада на 
рачунару; познавање техничких елемена-
та издавачке делатности; познавање јед-
ног страног језика. Пријаве са биографијом, 
доказом о школској спреми (фотокопија) 
и доказима о испуњавању услова огласа 
(фотокопија) подносе се Факултету музичке 
уметности. Све информације могу се добити 
у Општој служби, број телефона: 011/3620-
760. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
потписа, адресе, телефона и пријаве без 
потребне документације неће се узимати у 
разматрање.

поништење оГЛаса 
музиЧка шкоЛа 
„марко тајЧевић“
11550 Лазаревац
Бранка Радичевића 27а
тел. 011/8121-249

Оглас објављен 27.02.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништава се у 
целости.

музиЧка шкоЛа 
„марко тајЧевић“
11550 Лазаревац
Бранка Радичевића 27а
тел. 011/8121-249

Наставник клавира

Наставник корепетиције

Наставник хармонике

Наставник хармонике
за 30% радног времена

Наставник гитаре
за 50% радног времена

Наставник камерне музике 
(одсек дувачи)
за 30% радног времена

Наставник хармоније
за 30% радног времена

Наставник музичких облика
за 20% радног времена

Наставник националне историје 
музике
за 10% радног времена

Наставник музичких 
инструмената
за 10% радног времена

Наставник соло певања
за 40% радног времена

Наставник виолине
за 30% радног времена

Наставник виолине
на одређено време, замена за 
породиљско одсуство
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде при-
мљено лице под условима прописаним зако-
ном, у складу са чл. 8 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11): да има одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело; да има држа-
вљанство Републике Србије; одговарајућа 
стручна спрема - високо образовање на сту-
дијама другог степена, почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
су које је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Уз пријаву на кон-
курс приложити: биографију; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству 
РС; оверен препис (фотокопију) дипломе о 
стеченој стручној спреми. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве слати на горена-
ведену адресу школе.

предшкоЛска установа 
„наша радост“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 8
тел. 011/8251-038

Административно - финансијски 
радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, еко-
номски техничар; добро познавање рада на 
рачунару; знање енглеског језика; уверење о 
здравственој способности (након закључења 
уговора); да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије, пробни рад 
од 3 месеца.

Домар
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ рад-
ник; поседовање „Б“ категорије; потребно 
искуство на истим или сличним пословима; 
уверење о здравственој способности (након 
закључења уговора о раду); да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених. Уверење да кандидат 
није осуђиван установа прибавља службеним 
путем. Пријаве са доказима о испуњености 
услова подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања, на адресу установе, поштом 
или лично, са назнаком за које радно место 
се пријава подноси. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се разматрати.

Потребан професор или 
апсолвент енглеског језика 

за рад са децом
Предност имају кандидати коју су 
завршили Филолошки факултет  

Универзитета у Београду. Биографију 
са сликом послати на адресу: 

 svrdlin@eunet.rs.0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар
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предшкоЛска 
установа „БуБиЦа“
11000 Београд, Мехмеда Соколовића 18
тел. 011/2405-266

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наве-
деном занимању, положен стручни испит, 
основно знање енглеског језика и познавање 
рада на рачунару.

Стручни сарадник - 
дипломирани педагог
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању, радно искуство од 5 до 10 
година у области педагогије, основно знање 
енглеског језика и познавање рада на рачу-
нару.

ваздуХопЛовна 
академија
11000 Београд
Булевар војводе Бојовића 2
тел. 011/2182-956

Наставник ваздухопловне групе 
предмета

УСЛОВИ: За радно место наставника, у складу 
са чл. 8 став 2 и чл. 120 ст. 1, 3 и 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11): 
одговарајуће високо образовање за настав-
ника стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-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. септем-
бра 2005. године, дипломирани инжењер 
машинства, смер за аерокосмотехнику, дипло-
мирани инжењер машинства, група ваздухоп-
ловство; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике 
Србије.

Радник на помоћно-техничким 
пословима на одржавању 
чистоће
3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад на посло-
вима одржавања чистоће; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави: 
пријаву на конкурс, радну биографију (CV), 
диплому о одговарујућем образовању - доста-
вља се уз пријаву, уверење о држављанству - 
доставља се уз пријаву, уверење о психичкој, 

физичкој и здравственој способности - доста-
вља се пре закључења уговора о раду. Уве-
рење из казнене евиденције прибавља уста-
нова. Сви докази се достављају у оригиналу 
или у овереној фотокопији и не смеју бити 
старији од 6 месеци. Доказ о одговарајућем 
образовању важи без обзира на датум изда-
вања или овере. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Кандидати за радна места наставника 
који уђу у ужи избор, упућују се на претходну 
проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Документација 
се не враћа, осим на лични захтев кандидата.

бор

поништење деЛа 
конкурса 
предшкоЛска 
установа „пЧеЛиЦа”
19300 Неготин
тел. 019/542-635

Конкурс објављен 20.02.2013. године у 
публикацији „Послови”, поништава се 
за радна места: педагог и психолог. У 
осталом делу конкурс је непромењен.

КиКинда

теХниЧка шкоЛа
24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/852-031
е-mail: iskolada@open.telekom.rs

Наставник физике
за 12 часова недељно (60% радног 
времена), на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године, због 
мировања радног односа директора

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање прописано Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („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), да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да има општу здравствену спо-
собност (за кандидате који имају више од 
шест месеци прекида радног односа); да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); да 
је држављанин Републике Србије; да је пуно-
летан; да зна да пише и да комуницира на 
мађарском језику; образовање из психолош-
ких, педагошких 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 бодо-
ва. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
достави: диплому о стеченом образовању 
(оригинал или оверена фотокопија), доказ о 
психофизичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима - прибавља шко-
ла, лекарско уверење - након донете одлуке о 
избору кандидата, уверење о неосуђиваности 

- прибавља школа, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, доказ да 
је средњу, вишу или високу школу завршио 
на мађарском језику или уверење о положе-
ном језичком испиту из мађарског језика по 
програму високошколске установе, уверење 
високошколске установе о стеченом образо-
вању из психолошких, педагошких и методи-
чких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова кандидат подноси 
на горенаведену адресу школе, у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурс“, конкурс-
ној комисији школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир.

теХниЧка шкоЛа
24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/852-031

Наставник математике

Наставник српског језика као 
нематерњег и књижевности 
за 18 часова недељно, на одређено 
време до повратка радника са 
мировања радног односа

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање прописано Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 11/2004, 5/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011); да 
има психофизичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да има општу 
здравствену способност (за кандидате који 
имају више од 6 месеци прекида радног одно-
са); да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011); да је држављанин Републике 
Србије; да је пунолетан; да зна да пише и 
да комуницира на мађарском језику; да има 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Уз пријаву 
на конкурс приложити: диплому о стеченом 
образовању (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о психофизичким и здравстве-
ним способностима за рад са децом - уверење 
прибавља школа; лекарско уверење кандидат 
доставља након одлуке о избору; уверење о 
неосуђиваности прибавља школа службеним 
путем; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; доказ да је канди-
дат средњу, вишу и високу школу завршио 
на мађарском језику или уверење о положе-
ном испиту из мађарског језика по програму 
високошколске установе и уверење високош-
колске установе о стеченим психолошким, 
педагошким и методичким дисциплинама од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва кандидат подноси на горенаведену адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“, конкурс-
ној комисији. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир.

Наука и образовање
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КосовсКа митровица

универзитет у приштини 
медиЦински ФакуЛтет
38220 Косовска Митровица
Анри Динана бб

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 
Стоматолошка протетика
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника 
може бити изабрано лице које има одгова-
рајући стручни, академски, односно научни 
назив и способност за наставни рад. У звање 
ванредног професора може бити изабрано 
лице које има научни назив доктора нау-
ка, више научних радова од значаја за раз-
вој науке објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима са рецензија-
ма, оригинално стручно остварење (пројекат, 
студију и сл), односно руковођење и учешће 
у научним пројектима, објављен уџбеник, 
монографију, практикум или збирку задатака 
за ужу научну област и више радова саопште-
них на међународним или домаћим научним 
скуповима. Ови услови утврђени су Законом о 
високом образовању и Статутом Медицинског 
факултета у Приштини. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

КрагУјевац

основна шкоЛа 
„драГиша миХаиЛовић“
34000 Крагујевац
Радована Мићовића бб
тел. 034/323-422, 323-423

Професор географије
за 80% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, 
односно VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању, у складу са чл. 8 ст. 1 и 2 
тач. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и у складу са Пра-
вилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012); 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима (доказ 
о испуњености овог услова подноси се пре 
закључења уговора о раду); уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа); да се 
против кандидата не води истрага, нити да 
је подигнута оптужница која је ступила на 
правну снагу (доказ прибавља кандидат код 
надлежног суда) и да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат мора да приложи: доказ о стручној 
спреми; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; уверење суда да 
се не води поступак. Пријаве слати на горе-
наведену адресу школе. Приложена докумен-
та доставити у оригиналу или као оверене 
фотокопије - не старије од шест месеци, осим 
извода из матичне књиге рођених. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

лесКовац

ош „вук караЏић“
16230 Лебане, 19. август 3
тел. 016/846-292

Помоћни радник - хигијеничар

УСЛОВИ: НКВ радник - основна школа, да 
кандидат има општу здравствену способност, 
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. Документација: уверење о држа-
вљанству - не старије од 6 месеци; овере-
на фотокопија дипломе о стеченој стручној 
спреми; извод из матичне књиге рођених. 
Уверење о здравственој способности под-
носи се пре закључивања уговора о раду, а 
доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на адресу школе.

Гимназија ЛеБане
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-311

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен, одговарајуће високо 
образовање за наставника ове врсте шко-
ле: на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев 
од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; дозвола за рад (лиценца) за наставни-
ка, педагога и психолога; обука и положен 
испит за директора установе (обавезан након 
доношења правилника од стране министра 
просвете и науке) и најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије; да има психичку, физичку и 
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 образо-
вања и васпитања. Документација: оверена 
фотокопија дипломе, оверена фотокопија 
уверења (потврде) о положеном стручном 
испиту за наставника, педагога или психоло-
га; потврда о радном стажу у области образо-
вања и васпитања; уверење о држављанству 
(оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (овере-
на фотокопија). Лекарско уверење је потреб-
но када одлука о избору постане коначна, 
пре закључивања уговора о раду, а податке 
о (не)осуђиваности за наведена кривична 
дела школа ће службено затражити из казне-
не евиденције. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са потпуном 
документацијом доставити на горенаведену 
адресу.

поништење деЛа конкурса 
основна шкоЛа 
„радован коваЧевић 
максим“
16230 Лебане
тел. 016/846-255, 846-256

Конкурс објављен 03.04.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радна места: 
• наставник српског језика, са 44% рад-
ног времена и
• наставник математике, са 89% радног вре-
мена, за рад у издвојеном одељењу у Клајићу.

ниш

машинска теХниЧка 
шкоЛа „15. мај“
18000 Ниш, Београдска 22
тел. 018/251-405

Наставник филозофије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са чл. 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11), на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и стручни назив: про-
фесор филозофије, дипломирани филозоф, 
професор филозофије и социологије; образо-
вање из психолошких, педагошких и методи-
чких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова.

Наставник историје
са 75% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са чл. 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11), на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и стручни назив: 
професор историје, дипломирани историчар; 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз прија-
ву са биографијом доставе: оверен препис/
фотокопију дипломе; уверење о држављан-
ству; уверење да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; извод из 
матичне књиге рођених. Наведена документа 
не смеју бити старија од 6 месеци, а приложе-
не фотокопије морају бити оверене од стране 
надлежног органа. Непотпуне, неблаговреме-
не и пријаве које нису у складу са горенаве-
деним условима неће бити разматране.

Наука и образовање
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нови паЗар

исправка деЛа конкурса 
ош „аЛекса шантић“
36321 Црквине
тел. 020/5723-020

Конкурс објављен 29.05.2013. годи-
не у публикацији“Послови“, исправља 
се у делу УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, по Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи и општи услови 
за наставника у школи који су регули-
сани законом, и треба исправно да гла-
си: да кандидати имају образовање у 
складу са чл. 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник-Просветни гласник“, бр. 11/2012 
од 07.11.2012.). Кандидати морају да 
испуњавају услове за пријем у радни 
однос у складу са чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања.

економско 
трГовинска шкоЛа
36300 Нови Пазар, 28. новембар бб
тел. 020/318-198

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће 
високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске струдије, спе-
цијалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању, почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника, 
педагога или психолога; поседовање дозво-
ле за рад (лиценце); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држа-
вљанства Републике Србије; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; најмање пет 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уз пријаву на кон-
курс приложити: преглед кретања у служби 
са биографским подацима и доказ о органи-
зационим способностима; уверење о држа-
вљанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци) и извод из матичне књиге рођених; 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; потврду о радном 
искуству са фотокопијом радне књижице; 
лекарско уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима. Уверење да кандидат 
није осуђиван прибавља школа. Рок за под-
ношење пријаве је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
на адресу школе или доставити лично. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

нови са д

академија уметности
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Доцент за ужу научну област 
Етномузикологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из 
друштвено-хуманистичких наука, ужа науч-
на област Етномузикологија. Кандидати тре-
ба да испуњавају услове утврђене Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 44/2010 и 93/2012), Стаутом Академије 
уметности и Правилником о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета у 
Новом Саду (минимални критеријум за поље 
друштвено-хуманистичких наука). Закон 
о високом образовању, Статут Академије 
уметности и Правилник о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета 
у Новом Саду налазе се на сајту Академије 
уметности (www.аkademija.uns.аc.rs, секција 
„Наставници-Конкурси“). Уз пријаву на кон-
курс кандидати прилажу: оверену фотокопију 
дипломе о завршеним одговарајућим студија-
ма, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), уверење о некажњавању прибавље-
но од суда (не старије од 6 месеци), личну 
карту (фотокопија или очитана биометријска 
лична карта), попуњен образац биографских 
података (Образац 1А Наука - који се налази 
на горенаведеном сајту) приложен у штампа-
ној и електронској форми (CD) и остале дока-
зе о испуњавању услова радног места у скла-
ду са минималним критеријумима за поље 
друштвено-хуманистичких наука, Правилника 
о ближим условима за избор у звање настав-
ника Универзитета у Новом Саду. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

ФакуЛтет 
теХниЧкиХ наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Поштански саобраћај и 
комуникације
за 5% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, технич-
ке струке, област саобраћајно инжењерство 
и услови прописани чл. 64 Закона о високом 
образовању. Приложити молбу за избор у 
звање и пријем у радни однос (навести пре-
цизан назив уже научне области) и доказе о 
испуњености услова конкурса: краћу биогра-
фију, оверене фотокопије диплома, доказ о 
држављанству, свим дипломама стеченим у 
иностранству потребно је приложити и доказ 
о нострификацији, списак објављених науч-
них радова, књиге и саме радове, уверење 
о одобреној докторској дисертацији или уве-
рење о упису на докторске студије, односно 
уверење о упису на мастер студије. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Комисија ће 
разматрати само благовремене и потпуне 
пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања.

ош „вук караЏић“
21000 Нови Сад
Радоја Домановића 24
тел. 021/6339-153

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани економиста, да кандидати испуњавају 
услове из чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Потребна докумен-
тација: оверена фотокопија/препис дипломе, 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), одговарајуће лекар-
ско уверење подноси се пре закључења уго-
вора о раду, док доказ о некажњавању при-
бавља школа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

теХниЧка шкоЛа 
„павЛе савић“
21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник стручних предмета 
(технолошка група предмета)
за 80% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена, у складу 
са Законом о високом образовању, почев од 
10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године: дипломира-
ни инжењер технолог, сви одсеци, смерови 
и групе; дипломирани инжењер технологије, 
сви одсеци или смерови. Посебни услови: 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидати 
морају да испуњавају и услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: оверену копију дипломе, уверење о држа-
вљанству, одговарајућу потврду/уверење 
високошколске установе о броју остварених 
бодова. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.
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тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ош „вук караЏић“
21426 Бач, Школска 1
тел. 021/771-224

Наставник физичког васпитања
за 60% радног времена, на одређено 
време до повратка на рад запосленог 
коме мирују права и обавезе које се 
стичу на раду и по основу рада због 
избора на функцију у државном 
органу

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке 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 основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Правил-
ник о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник-Просветни гласник“, бр. 11/2012) 
прописује степен и врсту образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли: професор физичког васпитања; профе-
сор физичке културе; дипломирани педагог 
физичке културе; професор физичког вас-
питања-дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране; професор физичког васпи-
тања-дипломирани организатор спортске 
рекреације; професор физичког васпитања-
дипломирани кинезитерапеут; дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта; мас-
тер професор физичког васпитања и спор-
та; мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије. Уз пријаву доставити: краћу 
биографију, доказ о стеченом образовању - 
фотокопија дипломе, уверење о држављан-
ству Републике Србије; изјаву да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 120 ЗОСОВ, својеруч-
но потписану, са наведеним бројем, местом и 
датумом издавања личне карте и ЈМБГ. Дока-
зи се достављају у оригиналу или као овере-
не фотокопије; лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат, доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

панчево

Гимназија и 
економска шкоЛа 
„Бранко радиЧевић“
26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел. 013/742-300

Наставник рачунарства и 
информатике
за 18 часова недељно

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: одговарајуће образовање у 
складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и сарадника у настави у гимназији; да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. 
Поред пријаве са биографским подацима на 
конкурс у оригиналу или у овереној фотоко-

пији приложити: уверење о држављанству, 
доказ о поседовању одговарајућег образо-
вања. Документација не сме бити старија од 
6 месеци. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања.

основна шкоЛа 
„јован јовановић змај“
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 7
тел/факс: 013/741-300

Спремачица

УСЛОВИ: 1. завршена основна школа - I сте-
пен стручне спреме; 2. да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања; 4. да је држављанин Републике Србије. 
Услови под тач. 1 и 2 доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Доказ о испуњености услова под 
тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а под тач. 2 пре закључења уговора о раду, 
док доказ под тач. 3 прибавља школа. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидат 
подноси: оверену фотокопију сведочанства, 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених и оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (да није старије од 6 месе-
ци). Пријаве са потребном документацијом 
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

теХниЧка шкоЛа 
„23. мај“
26000 Панчево, Браће Јовановића 89
тел. 013/318-977, 2190-159
факс: 013/333-456

Радница на одржавању хигијене
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Наставник практичне наставе 
за образовни профил: мушки 
фризер
са 25% радног времена

УСЛОВИ: креатор мушких фризура - V степен.

Наставник социологије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани социолог.

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: професор српског језика и књижев-
ности.

Наставник групе стручних 
предмета прехрамбене струке

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије.

Наставник групе стручних 
предмета грађевинске струке

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер.

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор српског језика и књижев-
ности.

Наставник практичне наставе 
за образовни профил: мушки 
фризер
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: креатор мушких фризура - V степен 
стручне спреме.

Шеф рачуноводства
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани економиста.

ОСТАЛО: Поред општих услова о заснивању 
радног односа, предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава услове за засни-
вање радног односа предвиђене Законом о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), посеб-
не услове у погледу стручне спреме за рад-
на места, предвиђене Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника, помоћних 
наставника и стручних сарадника у стручним 
школама („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
5/2011, 8/11) и Правилником о системати-
зацији радних места у Техничкој школи „23. 
мај“ Панчево. Образовно-васпитни рад у шко-
ли могу да обављају наставник и стручни 
сарадник који су стекли одговарајуће високо 
образовање у смислу чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидат 
треба да има: 1) одговарајуће образовање; 
2) психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
4) да има држављанство Републике Србије. 
Наведени услови доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из тач. 1 
и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, из тач. 
2 пре закључивања уговора о раду, док доказ 
о испуњеност услова из тач. 3 прибавља шко-
ла. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси 
следећу документацију: диплому (уверење) о 
одговарајућем образовању, уверење о држа-
вљанству РС. У пријави на конкурс канди-
дат треба да наведе тачну адресу и контакт 
телефон. Сва документа која се подносе уз 
пријаву морају бити оригинали или овере-
не фотокопије и не старије од шест месеци. 
Директор доноси одлуку о избору кандидата 
у року предвиђеном чл. 130 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Прија-
ве поднети у року од 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“, лично у 
секретаријату школе (од 08,00 до 15,00 часо-
ва) или поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. Ближе информације 
могу се добити на бројеве телефона: 013/318-
977, 2190-159, факс: 013/333-456. Неблагов-
ремене и неуредне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наука и образовање
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пирот

висока шкоЛа 
струковниХ студија за 
оБразовање васпитаЧа
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Објављује конкурс за стицање звања и 
пријем у радни однос наставника у нас-
тавним областима акредитивног про-
грама Образовање васпитача деце у 
предшколским установама:

Професор струковних студија за 
ужу научну област Психологија, 
за наставне предмете: Општа 
психологија и психологија 
личности, Развојна и педагошка 
психологија, Инклузивно 
васпитање и образовање
УСЛОВИ: докторат из области психолошких 
наука, способност за наставни рад. Остали 
услови за избор наставника утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010) и 
општим актом школе, Правилником о услови-
ма, начину и поступку избора у звања настав-
ника и сарадника бр. 612/12, у складу са који-
ма ће бити извршен избор.

Наставник у звању професора 
струковних студија за ужу 
научну област Српски језик, за 
наставне предмете: Методика 
развоја говора 1, 2
УСЛОВИ: докторат из области језика и књи-
жевности или докторат из области дидактич-
ко-методичких наука (наука језика и књижев-
ности), способност за наставни рад. Остали 
услови за избор наставника утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05 и др) и Правилником о условима, 
начину и поступку избора у звања наставника 
и сарадника бр. 612/2012, у складу са којима 
ће бити извршен избор.

Наставник у звању професора 
струковних студија за ужу научну 
област Рачунарске науке, за 
наставне предмете: Информатика 
и Образовна технологија
УСЛОВИ: докторат из области ЕТИ. Оста-
ли услови за избор наставника утврђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/2007, 97/2008 и 44/2010) 
и општим актима школе, Правилником о 
условима, начину и поступку избора у звања 
наставника и сарадника бр. 612/2012, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор.

Наставник у звању професора 
струковних студија за ужу научну 
област Педагошко-андрагошке 
науке, за наставне предмете: 
Општа педагогија, Породична 
педагогија, Пројекатски приступ 
у раду са предшколском децом и 
Акциона истраживања

УСЛОВИ: докторат из области педагогије и 
способност за наставни рад. Остали услови 
за избор наставника утврђени су Законом о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05 и др) и општим актом школе, Правил-
ником о условима, начину и поступку избора 
у звања наставника и сарадника бр. 612/2012, 
у складу са којима ће бити извршен избор.

ОСТАЛО: Способност за наставни рад се уста-
новљава на основу резултата које је канди-
дат показао као наставник у раду, а уколико 
кандидат није имао педагошких искустава, на 
основу квалитета посебног јавног предавања. 
Стицање наставног звања заснива се на ост-
вареним и мерљивим резултатима целокуп-
ног рада појединца у следећим областима: 
у наставном раду, научном, истраживачком, 
стручном, односно уметничком и професио-
налном раду; ангажовање у развоју наставе и 
других делатности високе школске установе 
и доприноса широј заједници. Уз пријаву на 
конкурс поднети: биографију са свим битним 
подацима - установа или предузеће где је 
кандидат тренутно запослен и професионал-
ни статус, година уписа и завршетка високог 
образовања, универзитет, факултет, назив 
студијског програма (студијска група), про-
сечна оцена током студија и стечени струч-
ни, односно академски назив; година упи-
са и завршетка специјалистичких, односно 
магистарских студија, универзитет, факултет, 
назив студијског програма, просечна оцена 
током студија, научна област и стечен ака-
демски назив, наслов специјалистичког рада, 
односно магистарске тезе; докторске студије: 
универзитет, факултет, назив студијског 
програма докторских студија, година упи-
са, научна област и просечна оцена, наслов 
докторске дисертације, година одбране и 
стечено научно звање; знање светских јези-
ка - наводи: чита, пише, говори, са оценом 
одлично, врло добро, добро, задовољавајуће. 
Кретање у професионалном раду (установа, 
факултет, универзитет или фирма, трајање 
запослења и звање - навести сва звања): 
списак радова и сами радови; остале подат-
ке: о наставном раду, научноистраживачком, 
уметничком, стручном и професионалном 
доприносу; о ангажовању у развоју наставе 
и других делатности високошколске устано-
ве и доприносу локалној и широј заједници; 
доказе надлежних органа поводом чињени-
це да кандидат није правоснажном пресу-
дом осуђен за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи.

Асистент за ужу научну област 
Педагошко-андрагошке 
науке за наставне предмете: 
Предшколска педагогија, 
Детињство култура и васпитање, 
Припреме за школу, Програми 
предшколског васпитања
на одређено време до повратка 
одсутног сарадника - асистента

УСЛОВИ: студент докторских студија који је 
претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање 08,00 и који пока-
зује смисао за наставни рад. Остали услови за 
избор асистента утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/2007, 97/2008 и 44/2010) и Правилни-
ком о условима, начину и поступку избора у 
звању наставника и сарадника, у складу са 
којим ће бити извршен избор.

ОСТАЛО за радно место асистента: Спо-
собност за наставни рад се установљава на 
основу резултата које је кандидат показао 
као сарадник - асистент у раду, а уколико 
кандидат није имао педагошких искустава, 

на основу квалитета посебног јавног пре-
давања. Стицање звања асистента заснива 
се на оствареним и мерљивим резултатима 
целокупног рада појединца у следећим обла-
стима: у наставном раду, истраживачком, 
стручном, односно уметничком и професио-
налном раду; ангажовање у развоју наставе 
и других делатности високошколске устано-
ве и доприноса широј заједници. Уз прија-
ву на конкурс поднети: биографију са свим 
битним подацима - установа или предузеће 
где је кандидат тренутно запослен и профе-
сионални статус; година уписа и завршетка 
високог образовања, универзитет, факултет, 
назив студијског програма (студијска гру-
па), просечна оцена током студија и стечени 
стручни, односно академски назив; година 
уписа - завршетка специјалистичких, односно 
магистарских студија, докторске студије: уни-
верзитет, факултет, назив студијског програ-
ма докторских студија, година уписа, науч-
на област, наслов одобрене докторске тезе 
- дисертације, знање светских језика - наво-
ди: чита, пише, говори, са оценом одлично, 
врло добро, добро, задовољавајуће; кретање 
у професионалном раду (установа, факултет, 
универзитет или фирма, трајање запослења), 
списак радова и сами радови; остали подаци: 
о наставном раду, стручном и професионал-
ном доприносу; о ангажовању у развоју наста-
ве и других делатности високошколске уста-
нове и доприносу локалној и широј заједници; 
доказе надлежних органа поводом чињенице 
да кандидат није правоснажном пресудом 
осуђен за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви. Пријаве се подносе у року од 15 дана од 
дана објављивања, на адресу: Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача 
Пирот, Ћирила и Методија 29, Пирот. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у обзир и разматрати.

основна шкоЛа 
„светозар марковић“
18217 Љуберађа

Секретар
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове: VII степен стручне спре-
ме, дипломирани правник; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и да има држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву подне-
ти: пријаву са кратком биографијом, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе којом се 
потврђује стручна спрема, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од шест месеци), оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, оверену фотокопију радне књи-
жице са подацима о радном стажу, оригинал 
или оверену фотокопију уверења суда да се 
против кандидата не води кривични поступак 
за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности. Доказ да кандидат има психофи-
зичку способност за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључивања уговора о 
раду. Доказ да кандидат није осуђиван при-
бавља школа. Пријављивање на конкурс врши 
се поштом или лично на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Сва обавештења могу се добити 
у школи или на број телефона: 010/2680-120.

Наука и образовање
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пожаревац

поЉопривредна шкоЛа 
са домом уЧеника 
„соња маринковић“
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70
тел. 012/223-388, 541-156

Тракториста

УСЛОВИ: III или IV степен стручности, КВ 
радник или средња стручна спрема пољопри-
вредног или машинског смера; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; неосуђиваност правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву са кратком биографијом 
кандидат подноси следеће доказе: оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију). Лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду, а 
уверење о неосуђиваности прибавља школа. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс”. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код директора и секретара 
школе и на бројеве телефона: 012/223-388 
или 012/541-156.

пријепоље

основна спомен шкоЛа 
„Гојко друЛовић“
Радоиња
31318 Кокин Брод
тел. 033/88-281

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће 
високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струков-
не студије), у складу са Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године или да 
има високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године за наставника школе за 
основно образовање и васпитање, за педаго-
га, односно психолога; да испуњава услове 
прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да поседује дозво-
лу за рад (лиценцу); најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања из чл. 8 став 2, односно десет година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања из чл. 8 став 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има 
обуку и положен испит за директора школе; 
директор школе се бира на период од четири 
године и нема ограничења за поновни избор. 
Уз пријаву на конкурс поднети: оверену фото-

копију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу (дозво-
ла за рад), односно стручном испиту; доказ 
да кандидат има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина у 
току студија од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе; потврду о радном стажу (потврда 
мора да садржи назив и печат послодавца, 
делатност којом се бави, радно место на које 
је кандидат био распоређен и време трајања 
рада); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; биографске подат-
ке, односно радну биографију са предлогом 
мера, начина и организације руковођења 
школом које би кандидат спровео као дирек-
тор школе (алтернативно); посебно издвојене 
личне податке ради прибављања уверења о 
некажњавању: лично име и презиме, ЈМБГ, 
име оца, девојачко презиме мајке, место 
рођења, адреса пребивалишта; остала доку-
мента која могу послужити приликом доноше-
ња одлуке о избору. Уколико изабрани канди-
дат нема положен испит за директора, дужан 
је да савлада обуку и положи испит за дирек-
тора ради стицања лиценце за директора, на 
начин и у роковима које пропише министар, 
у складу са чл. 59 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење, 
оригинал или фотокопија, не старије од шест 
месеци) доставља се пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима обавља Нацио-
нална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака, по завршетку 
рока за пријаву по конкурсу. Пријаве слати 
на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
директора школе“ или предати лично. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

проКУпље

средња шкоЛа БЛаЦе
18420 Блаце, Краља Петра I 3
тел. 027/371-315

Наставник српског језика и 
књижевности
са 45% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање из чл. 8 став 4 и да 
испуњава услове из чл. 120 став 1 тач. 1-4 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
и одговарајућу врсту образовања у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник СРС-
Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 11/04, 5/05, 
1/07 и 7/08): професор, односно дипломира-
ни филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност, професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску књижевност и 
општу књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, професор 
српске књижевности и језика, професор срп-
ског језика и књижевности, професор српске 
књижевности и језика са општом књижевно-
шћу, дипломирани филолог за књижевност и 

српски језик, дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима, 
професор југословенске књижевности и срп-
ског језика.

Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање из чл. 8 став 4 и да 
испуњава услове из чл. 120 став 1 тач. 1-4 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
и одговарајућу врсту образовања у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник СРС-
Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 11/04, 5/05, 
1/07 и 7/08): професор биологије, дипломи-
рани молекуларни биолог и физиолог, дипло-
мирани биолог, професор биологије-хемије, 
дипломирани професор биологије и хемије, 
дипломирани биолог за екологију и зашти-
ту животне средине, дипломирани биолог, 
смер заштита животне средине, дипломира-
ни биолог-еколог, дипломирани професор 
биологије-мастер, дипломирани молекуларни 
биолог-мастер, дипломирани професор био-
логије-хемије-мастер, дипломирани биолог 
заштите животне средине.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да 
доставе: диплому о стеченом високом обра-
зовању, потврду са факултета о положеним 
испитима из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, уверење о држа-
вљанству и извод из матичне књиге рођених, 
све у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученици-
ма доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду, уверење да лице није 
осуђивано прибавља школа. У поступку одлу-
чивања о избору наставника, директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на прет-
ходну проверу психофизичких способности, у 
року од 8 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандаризованих поступака. У року 
од 8 дана од дана добијања резултата про-
вере, директор прибавља мишљење органа 
управљања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор  
на захтеве клијената

Наука и образовање
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основна шкоЛа 
„ратко павЛовић ћићко“
18400 Прокупље, Милоша Обилића 19

Директор
на одређено време, на период од 4 
године

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо обра-
зовање (из чл. 8 ст. 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања), најмање пет 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 
97/08), почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Уз пријаву и доказ о завршеном обра-
зовању доставити: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(прибавља школа пре закључења уговора о 
раду), доказ да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве слати на адресу школе 
или доставити лично у просторијама школе, 
радним даном, до 14,00 часова.

смедерево

ош „Херој срБа“
11314 Осипаоница, Кнез Михаила бб
тел. 026/751-071, 751-333

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају држављанство Републи-
ке Србије, одговарајуће високо образовање за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога предвиђено чл. 8 став 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена - мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије, у складу 
са Законом о високом образовању, на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен 
испит за директора установе, најмање пет 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања, да испуњавају оста-
ле услове прописане чл. 120 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс поднети: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученици-
ма (не старије од шест месеци), уверење да 
кандидат није осуђиван (не старије од шест 
месеци), уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), потврду о 
радном стажу у области образовања и васпи-

тања, радну биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе. Директор школе се бира на 
период од 4 године. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матарње.

основна шкоЛа 
„доситеј оБрадовић“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

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

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност. 
Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чл. 3 тач. 
3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Рок за пријаву је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању и уверење 
о држављанству.

сремсК а митровица

средња поЉопривредно 
преХрамБена шкоЛа 
„стеван петровић БриЛе“
22400 Рума, Вука Караџића 70

Асистент руководиоца ИПА 
пројекта ЦБЦ Хрватска-Србија
за рад у Средњој пољопривредно-
прехрамбеној школи „Стеван 
Петровић Бриле“, Рума, на одређено 
време

УСЛОВИ: минимум VI степен стручне спре-
ме, економског смера; одлично познавање 
енглеског језика у говору и писању; висок сте-
пен компјутерских знања и вештина (посебно 
MS Office пакет и Интернет); возачка дозвола 
„Б“ категорије; минимум 1 година искуства у 
писању и спровођењу пројеката према мето-
дологији управљања пројектним циклусом; 
искуство у раду на међународним пројек-
тима; искуство у финансијском планирању 
и извештавању. Пожељно је да кандидат 
испуњава и следеће: поседовање практич-
ног знања у области руралног и регионалног 
развоја, познавање ЕУ процедура и ПРАГ-а. 
Са кандидатима ће се обавити интервју. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су обавезни 
да приложе: биографију; мотивационо писмо 
на енглеском језику; копије сертификата и 
осталих диплома (ако их кандидат поседује). 
Навадени документи биће основа за прву 
фазу одабира. Обавештени ће бити само кан-
дидати који уђу у ужи избор. Потенцијални 
кандидати биће позвани на разговор. Прија-
ву на конкурс имају право равноправно под-
нети оба пола. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати 
на адресу школе. Назначити на коверти: ИПА 
пројекат ЦБЦ Хрватска-Србија АGRI-CONTO-
CLEEN - за конкурс за асистента руководиоца.

економска шкоЛа 
„9. мај”
22000 Сремска Митровица
Ђуре Даничића 2
тел. 022/615-320, 625-323

Наставник - предавач наставних 
стручних предмета (за подручје 
рада: угоститељство и туризам), 
наставни предмет: Познавање 
робе (за подручје рада: 
економија), наставни предмет: 
Комерцијално познавање робе
са 90% радног времена

УСЛОВИ: врста стручне спреме (зани-
мање стечено школовањем): дипломира-
ни инжењер технологије; професор хемије; 
дипломирани хемичар; дипломирани хеми-
чар опште хемије; дипломирани хемичар за 
истраживање и развој; дипломирани хеми-
чар, смер хемијско инжењерство; дипломи-
рани хемичар-професор хемије; дипломира-
ни хемичар-мастер; дипломирани професор 
хемије-мастер; дипломирани инжењер хемије 
аналитичког смера; дипломирани инжењер 
хемије биоорганског смера.

Наставник - предавач за стручне 
наставне предмете, област 
правних наука
на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: врста стручне спреме (занимање 
стечено школовањем): дипломирани пра-
вник.

Организатор интернет школског 
система
са 50% радног времена (рад и у 
администрацији школе)

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, 
математичког или информатичког смера.

ОСТАЛО: Конкурсна документација и докази: 
пријава (ко подноси пријаву и на које рад-
но место), CV, оверена фотокопија дипломе 
или уверења о стеченом високом образовању 
за радно место наставник; важно - напоме-
на: ближи услови (члан 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања) - настав-
ник може бити лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
почев од 10.09.2005. године) или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године (до 10.09.2005. године); уколико је 
кандидат почео основне студије и завршио 
после 10.09.2005. године, неопходно је да о 
томе достави потврду факултета или додатак 
дипломи; за радно место ван наставе - орга-
низатор интернет школског система: диплома 
о завршеној средњој стручној школи (ове-
рена фотокпија), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија). Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
лично у секретаријат школе или поштом на 
адресу школе.

Наука и образовање
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исправка конкурса 
ош „иво ЛоЛа риБар”
22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863

Конкурс објављен 05.06.2013. године у 
публикацији „Послови”, мења се тако 
што у делу реченице: „... а прописан чл. 
6 тач. 5 Правилника о степену и врс-
ти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС-Просветни гласник”, бр. 
11/2012)”, треба да стоји: „... а пропи-
сан чл. 6 тачка 4 подтачка 5 Правилника 
о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС-Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012).

основна шкоЛа 
„симеон араниЦки“
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб
тел. 022/363-200

Наставник енглеског језика 
у првом циклусу основног 
образовања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 8 и 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 72/2009 и 52/2011) и чл. 2 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у ОШ („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012) и да уз 
пријаву на конкурс на адресу школе доста-
ве: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству Републи-
ке Србије - не старије од 6 месеци. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом прибавља школа по 
службеној дужности. Проверу психофизичких 
способности извршиће Национална служба за 
запошљавање у Сремској Митровици. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова поднети 
на адресу школе или лично у секретаријату 
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

преХрамБено-шумарска 
и Хемијска шкоЛа
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 3
тел. 022/622-352

Наставник енглеског језика
са 44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене

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

Наставник немачког језика
са 28% радног времена

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

Наставник математике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломира-
ни математичар; дипломирани математичар 
- професор математике; дипломирани мате-
матичар - теоријска математика; дипломи-
рани математичар - примењена математика; 
дипломирани математичар - инжењер мате-
матике (са изборним предметом: Основи 
геометрије); дипломирани информатичар; 
професор хемије - математике; професор 
географије - математике; професор физике 
- математике; професор биологије - матема-
тике; дипломирани професор математике - 
мастер; дипломирани математичар - мастер; 
професор математике - теоријско усмерење; 
професор математике - теоријски смер; про-
фесор информатике - математике; дипломи-
рани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; дипломирани 
математичар - математика финансија; дип-
ломирани математичар - астроном; дипломи-
рани математичар за математику економије; 
професор математике и рачунарства.

Наставник стручних предмета 
у подручју рада Шумарство и 
обрада дрвета
на одређено време до повратка 
радника коме мирује радни однос

УСЛОВИ: дипломирани инжењер шумарства - 
одсек за шумарство.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове 
утврђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама (доставити: оверену копију дипло-
ме или уверења о стручној спреми); да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима (доказ се доставља 
пре закључења уговора о раду) - проверу 
психофизичких способности кандидата који 
испуњавају услове у погледу врсте и степе-
на стручне спреме, а који су се благовремено 
и са потпуном документациом пријавили на 
конкурс, вршиће надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизова-
них поступака, а пре давања мишљења школ-
ског одбора; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (доказ приба-
вља школа); да има држављанство Републи-
ке Србије (доставити оригинал или оверену 

копију уверења, не старије од шест месеци). 
Кандидат треба да достави и извод из матич-
не књиге рођених или извод из матичне књи-
ге венчаних (оригинал или оверена копија, не 
старије од шест месеци). Пријаве на конкурс, 
са личном и радном биографијом (и контакт 
телефон), као и потребном документацијом 
о испуњености услова конкурса, послати 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „сава шумановић“
22230 Ердевик, Светог Саве 4
тел. 022/755-006

Ложач

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, у складу 
са Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака и положен стручни испит 
за ложача парних котлова. Уз пријаву се при-
лажу следећи докази: оверена фотокопија 
дипломе о завршеном одговарајућем образо-
вању; оверена фотокопија дипломе о стручној 
оспособљености за ложача парних котлова, 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; доказ о радном искуству; 
лекарско уверење за рад на радном месту 
ложача. Доказ из казнене евиденције, у скла-
ду са чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, прибавља 
школа по службеној дужности. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве се шаљу на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „иво ЛоЛа риБар”
22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка на рад 
запослене одсутне преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гла-
сник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тума-
чење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септем-
бра 2005. године, високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, да кандидат има стечену врсту обра-
зовања прописану чл. 3 тачка 3 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) 
за страни језик - енглески: професор, 
односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности, мас-
тер филолог/студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик, мастер про-
фесор језика и књижевности/студијски про-
грам или главни предмет/профил енглески 
језик; да кандидат испуњава услове из чл. 
120 ст. 1, 3 и 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09). Уз пријаву на конкурс приложити: 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверену фото-
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копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
копију личне карте/или очитану личну карту. 
Документацију доставити у оригиналу или у 
овереној копији. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду и не може бити старије од 6 
месеци. Проверу психофизичких способно-
сти за рад са ученицима вршиће надлежна 
служба за запошљавање. Уверење надлеж-
ног органа унутрашњих послова о испуње-
ности услова за пријем у радни однос из чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09) - прибавља школа службено. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са документацијом сла-
ти на адресу школе или непосредно предати, 
радним даном, у времену од 07,00 до 14,00 
часова, у управи школе.

сУботица

поново оБјавЉује 
ош „Чаки Лајош“
24300 Бачка Топола, Светосавска 9
тел. 024/715-443

Директор
(избор) на мандатни период од 4 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има држављанство РС, одго-
варајуће образовање: високо образовање 
(чл. 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања), на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу 
са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, да кандидат 
испуњава услове за наставника основне шко-
ле или за педагога или психолога, пет година 
радног стажа у области образовања и васпи-
тања; високо образовање (чл. 8 став 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања), на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), сту-
дије у трајању од три године или више обра-
зовање, 10 година радног стажа у области 
образовања и васпитања, да поседује дозво-
лу за рад, обуку и положен испит за директо-
ра; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених, у оригиналу или у 
овереној фотокопији, оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања, 
радну биографију, доказе о поседовању орга-
низационих способности (факултативно).

универзитет 
у новом саду 
уЧитеЉски ФакуЛтет на 
мађарском наставном 
језику - у суБотиЦи
24000 Суботица, Штросмајерова 11
тел. 024/624-400

Објављује конкурс за заснивање радног 
односа и стицање звања, за:

Наставник за уметничку област 
Музичка култура са методиком 
наставе музичке културе - све 
уже научне области, сва звања
за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: доктор у пољу музичке уметности и 
завршена музичка академија (одсек музичке 
уметности) или факултет музичке уметности 
- високо образовање првог степена и при-
зната музичка дела. Остали услови за избор 
наставника Факултета предвиђени су одред-
бама Закона о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутен-
тично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012) 
и општим актима Универзитета у Новом Саду 
и Учитељског факултета на мађарском нас-
тавном језику у Суботици. У звање наставни-
ка може бити изабрано лице које није правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова на 
факултету. Пријава кандидата са прилозима: 
биографија, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених - 
оригинал или оверена копија, не старија од 6 
месеци, уверење о држављанству - оригинал 
или оверена копија, не старија од 6 месеци, 
списак научних радова, радови, лекарско уве-
рење, уверење да лице није правоснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова на факул-
тету. Пријаве се подносе Учитељском факул-
тету на мађарском наставном језику у Субо-
тици, Штросмајерова 11, у року од 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир.

ош „матија ГуБеЦ“
24214 Таванкут, Марка Орешковића 11/а
тел. 024/4767-010

Професор историје
на одређено време до повратка 
запослене, са 35% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, про-
фесор историје, професор историје и гео-
графије, дипломирани историчар, мастер 
историчар, дипломирани историчар-мастер. 
Лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани мастер треба да 
имају завршене основне академске студије 
историје. Поред општих услова прописаних 
чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидат треба да има 
одговарајуће образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године или на 
студијама другог степена, у складу са Зако-
ном о високом образовању, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, одговарајући профил 
занимања по Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (Правилник је обја-
вљен у „Сл. гласнику-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, од 07. новембра 2012. Године) 
и 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; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандар-
дизованих поступака. Тестирање кандидата, 
у погледу психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, 
организује школа код Националне службе за 
запошљавање, по истеку рока за пријављи-
вање. Докази о испуњености услова из става 
1 тач. 1 и 3 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из става 1 тачка 2 овог члана пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 
4 овог члана прибавља школа. Кандидат је 
дужан да уз пријаву на конкурс поднесе и: 
кратку биографију, оверен препис (фотоко-
пију) дипломе о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију). Пријаве слати на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.
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шабац

основна шкоЛа 
„доситеј оБрадовић“
Волујац, 15233 Метлић

Наставник математике
по 90% радног времена
4 извршиоца

Наставник руског језика

УСЛОВИ: Поред доказа о испуњавању општих 
услова за заснивање радног односа (чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, „Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), 
кандидати треба да приложе и доказ о одгова-
рајућој стручној спреми, у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

основна шкоЛа 
„краЉ аЛександар 
карађорђевић“
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218, 282-001

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
раднице са трудничког боловања, са 
80% радног времена

Наставник ликовне културе 
- изборни предмет: цртање, 
сликање и вајање
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 45% радног 
времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
законом, кандидати морају испуњавати и 
посебне услове прописане Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/2011), Законом о основној 
школи, Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/2012), као и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/2012). Докази 
који се прилажу уз пријаву: оверена фотоко-
пија дипломе, оверена фотокопија уверења 
о држављанству. Документа слати у овереној 
фотокопији, јер се иста на враћају. Неблагов-
ремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања.

Ужице

основна шкоЛа 
„јордан ђукановић“
31263 Варда
тел. 031/888-034

Секретар
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да има 
VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни правник; најмање 3 године радног иску-
ства; држављанство РС; да није кажњаван 
за кривично дело које га чини неподобним 
за обављање послова секретара школе. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: диплому или оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству; доказ о радном искуству; 
доказ да није кажњаван и да се не води суд-
ски поступак из области везане за обављање 
послова секретара школе.

уГоститеЉско 
туристиЧка шкоЛа
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-184

Помоћни наставник - кувар
на одређено време до 30.09.2013. 
године

УСЛОВИ: кувар - III степен стручне спреме.

Помоћни наставник - конобар
на одређено време до 30.09.2013. 
године

УСЛОВИ: конобар - III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос из чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09), да поседује 
одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС-Просвет-
ни 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 и 11/08). Уз пријаву на кон-
курс потребно је приложити доказ о одгова-
рајућем образовању и уверење о држављан-
ству РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

уЧитеЉски ФакуЛтет
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Методика 
наставе српског језика и 
књижевности
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечен научни назив доктор дидак-
тичко-методичких наука, односно доктор нау-
ка - филолошке науке, VIII степен стручне 
спреме.

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

УСЛОВИ: стечен научни назив доктор наука - 
педагошке науке, односно доктор педагогије, 
VIII степен стручне спреме.

Асистент за ужу научну област 
Педагогија и дидактика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: стечен академски назив магистра 
педагошких наука на филозофском факулте-
ту, одсек педагогија, коме је прихваћена тема 
докторске дисертације, а који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном 
оценом 08,00 и показује смисао за наставни 
рад, односно студент докторских студија на 
филозофском факултету, одсек педагогија, 
који је претходне нивое студија на филозоф-
ском факултету, одсека педагогија, завршио 
са укупном просечном оценом 08,00 и који 
показује смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Пријаве са потпуном документа-
цијом подносе се на горенаведену адресу. 
Кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о високом образовању и Статутом 
Учитељског факултета у Ужицу, морају подне-
ти доказ о неосуђиваности за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова висо-
кошколске установе. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у обзир.

основна шкоЛа за 
оБразовање уЧеника 
са сметњама у развоју 
„миодраГ в. матић“
31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-690

Васпитач

УСЛОВИ: Послове васпитача у васпитној гру-
пи дома ученика за ученике који стичу обра-
зовање и васпитање од првог до петог сте-
пена стручне спреме, могу да обављају лица 
која су завршила: филозофски факултет; 
филолошки факултет; природно-математич-
ки факултет; педагошки факултет; факул-
тет за физичку културу; факултет музичке 
уметности; факултет ликовних уметности; 
факултет примењених уметности, факултет 
политичких наука. Пријаве са потпуном доку-
ментацијом (извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству (до 6 месеци); 
оверена фотокопију дипломе), доставити на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Иза-
брани кандидат је дужан да по пријему у рад-
ни однос достави лекарско уверење о психич-
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кој и здравственој способности за рад. Доказ 
о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (потврда о некажњавању) - при-
бавиће школа.

ваљево

универзитет „синГидунум” 
посЛовни ФакуЛтет 
ваЉево
14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-611

Наставник у звање доцента 
за научно-стручну област 
Економске науке, ужа стручна 
област Економија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих усло-
ва треба да испуњавају и услове предвиђе-
не одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и Статута 
факултета.

врање

ош „Бора станковић“
17512 Стубал, Село Јелашница бб
тел. 017/476-250

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из 
чл. 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (високо образовање сте-
чено на студијама другог степена - дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије, у складу са Законом о висо-
ком образовању или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005), за наставника основне школе, 
педагога или психолога; поседовање дозво-
ле за рад (лиценце); обука и положен испит 
за директора установе и најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да кандидат испуњава услове 
из чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Директор се бира на пери-
од од четири године. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Уз пријаву на 
конкурс приложити: уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци), ове-
рен препис или фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, потвр-
ду о радном искуству у области образовања 
и васпитања, лекарско уверење да кандидат 
има психофизичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, радну биогра-
фију, доказ о поседовању организаторских 
способности. Документација без доказа о 
положеном испиту за директора сматраће се 
потпуном, али изабрани директор биће у оба-
вези да исти положи у законском року. Доказ 
о неосуђиваности и доказ о непостојању дис-
криминаторног понашања за директора при-
бавља се службеним путем, пре доношења 
одлуке о избору.

вршац

поЉопривредна 
шкоЛа „вршаЦ“
26300 Вршац
Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058
тел/факс: 013/807-589

Радник у школској радионици

УСЛОВИ: средња стручна спрема - III или 
IV степен, положен возачки испит за „Б“ и 
„Ф“ категорију, радно искуство у раду и одр-
жавању пољопривредних машина и алата. 
Потребна документација: пријава на конкурс, 
фотокопија дипломе - оверена, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије. Лекарско уверење да кан-
дидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
подноси кандидат који буде изабран, а пре 
закључења уговора о раду. Уверење да кан-
дидати нису осуђивани у складу са законом - 
прибавља школа по службеној дужности. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Сва уве-
рења, осим новог обрасца извода из матич-
не књиге рођених и копије дипломе, не смеју 
бити старија од 6 месеци и документа морају 
бити у оригиналу или у овереним фотоко-
пијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“, 
лично или препорученом поштом.

Зајечар

основна шкоЛа 
„вЛадисЛав 
петковић дис”
Грљан
тел. 019/468-310

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове из чл. 
8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, односно лице које има 
стечено одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника основне школе и под-
ручја рада, за педагога или психолога; да 
поседује лиценцу, односно положен стручни 
испит за наставника, педагога или психоло-
га; дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе (узеће се у обзир да није 
донет подзаконски акт о полагању испита за 
директора, али ће изабрани кандидат бити 
у обавези да положи овај испит у законском 
року, након што министар просвете донесе 
одговарајући подзаконски акт); најмање пет 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физич-
ку 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 васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
доставити: извод из матичне књиге рођених, 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању за наставника основне школе, односно 
педагога или психолога; доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
наставника, педагога или психолога; потвр-
ду да има најмање пет година радног стажа 
у области образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење 
о држављанству Републике Србије; кратку 
биографију са прегледом кретања у служби. 
Доказ да кандидат није осуђиван за поменута 
кривична дела прибавља школа, а лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима, 
изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Докази се подносе у ориги-
налу или у овереним фотокопијама. Фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разма-
трање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом подносе се на адресу шко-
ле лично или поштом, са назнаком: „Конкурс 
за директора”. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања. Детаљније 
информације на број телефона: 019/468-310.

Зрењанин

поништење конкурса 
основна шкоЛа 
„доситеј оБрадовић“
Бочар

Конкурс објављен 06.03.2013. године у 
публикацији „Послови“, за радно место: 
наставник информатике, поништава се 
у целости.

средња шкоЛа 
нови БеЧеј
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Професор физичког васпитања
за 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове на основу чл. 8 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и на основу 
Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији и Правилника о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама. 
Кандидати уз пријаву достављају следећа 
документа: оригинал или оверен препис 
дипломе (као доказ о одговарајућем обра-
зовању), уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија, не старије од шест 
месеци), доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”, на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. Све 
потребне информације могу се добити на број 
телефона: 023/771-077.

Наука и образовање
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медиЦинска шкоЛа
23000 Зрењанин, Народног фронта 3

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

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност. 
Кандидат поред општих услова прописаних 
чл. 24 став 1 Закона о раду („Службени гла-
сник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), 
треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 и чл. 8 ст. 
2, 3 и 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11), посебне услове из Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама („Службени гласник 
РС-Просветни гласник“, 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), као 
и посебне услове из Правилника о организа-
цији и систематизацији послова Медицинске 
школе у Зрењанину, односно: да има најмање 
15 година (општи услов); да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о траженој врсти и степену стручне спреме; 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; доказ о 
испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
односно да наставник, васпитач и стручни 
сарадник има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско 
уверење) подноси само изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду. Доказ да 
кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок 
за подношење пријава са потребним докази-
ма о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
но достављене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве се шаљу на адресу: Медицинска 
школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта 
3, са назнаком: „За конкурс“ или се предају 
лично, на адресу: Медицинска школа, 23000 
Зрењанин, Новосадска бб. Сва потребна оба-
вештења могу се добити од секретара школе, 
лично или на број телефона: 023/533-270.

теХниЧки ФакуЛтет 
„миХајЛо пупин“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 
Информационе технологије
на период од пет година

УСЛОВИ: доктор техничких наука и способ-
ност за наставни рад, да има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часопи-
сима или зборницима, са рецензијама (члан 
64 Закона о високом образовању). Пријаве 
са прилозима (докази о испуњавању усло-
ва конкурса, биографија, оверене фотоко-
пије диплома о одговарајућем академском и 
стручном звању, списак објављених научних 
и стручних радова, књиге и сами радови), 
подносе се Факултету, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, 
са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 
023/550-501.

ош „петар коЧић“
23242 Банатски Деспотовац
Трг Душана Ћубића 13

Наставник руског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред законом пропи-
саних општих услова за заснивање радног 
односа мора испуњавати и посебне услове 
прописане Законом о основама система обра-
зовања и васпитања (чл. 8 став 4, чл. 120 и 
122) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-
васпитни рад из предмета у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012): одговарајуће образовање: настав-
ник руског језика, професор, односно дип-
ломирани филолог за руски језик и књижев-
ност, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил руски језик), мастер 
професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет/профил руски 
језик). Наведена лица морају имати образо-
вање из психолошких, педагошких и методи-
чких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије, да је пуно-
летан. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: фотокопију дипломе о заврше-
ном факултету, доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и пракси у установи; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (овај доказ 
подноси кандидат пре закључења уговора о 
раду); уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о некажња-
вању од надлежног органа - школа прибавља 
по службеној дужности. Наведени услови 
доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Фотокопије при-
ложених докумената морају бити уредно ове-
рене. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.
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11000 Београд

e-mail:  
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abacevic@nsz.gov.rs

Ја сам дипломирани биолог без радног стажа. Конкурисала сам за 
програм „Стручна пракса“, као асистент у настави, за рад у основној 
школи, у којој сам већ 6 месеци приправник стажиста, без новчане 
надокнаде. Међутим, НСЗ је послала другог дипломираног биолога, 
коме је одобрила учешће у програму „Стручна пракса“, а који је 6 ме-
сеци асистент у настави у другог основној школи. Поставила сам пи-
тање запосленима у филијали НСЗ зашто ми није одобрено учешће у 
програму, али они нису имали одговор. Хтела сам да добијем ваше 
мишљење - имам ли право на одговор, јер сматрам да задовољавам 
критеријуме конкурса? Мислим да је по среди корупција!
Надлежна филијала НСЗ је проследила следеће образложење:

Програм „Стручна пракса” је мера која је изазвала највеће интересовање, како послодаваца, тако и 

незапослених лица. Због великог броја примљених захтева и ограничених финансијских средстава, 

испоштоване су инструкције и донета је одлука о додатним критеријумима приликом бодовања 

захтева и доношења одлука, којом је предвиђено да ће предност при укључивању у ову меру имати 

незапослена лица без икаквог радног ангажовања у струци или са ангажовањем које је краће од 

четири месеца, када је реч о лицима са високом стручном спремом. Захтев ОШ „Вук Караџић” из 

Крагујевца је позитивно решен и донета је одлука за једно лице - дипломирани биолог. Послодавац 

доноси коначну одлуку о избору кандидата. Радмила М. је предложена и изабрана од стране школе, 

али како је већ шест месеци приправник стажиста, није могла да буде укључена у меру. Предложе-

но је друго лице, за које је накнадном провером утврђено да је ангажовано по пројекту „Асистент 

у настави”, који финансира локална самоуправа. У међувремену, школа је одустала од одлуке, тако 

да није закључен уговор.

Уколико и поред горенаведеног желите да уложите приговор, поступак решавања притужби на 

рад НСЗ, односно на пружену услугу, подразумева попуњавање Рекламационог листа, који можете 

добити у вашој филијали и на који ћете добити писани одговор.

Интересује ме да ли бих могла да као приправник ангажован по про-
граму НСЗ „Стручна пракса“ у извесном периоду упоредо обављам де-
латност по уговору о делу. Да ли бих у том случају изгубила право на 
обављање праксе, јер је услов за обављање исте да лице нема радно 
искуство?
У складу са чл. 199 став 1 и 2 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05...24/09) неоспорно је да:

- уговор о делу представља уговор ван радног односа;

- уговор о делу може се закључити само за обављање послова који су ван делатности посло-

давца (који имају за предмет самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног 

посла), односно за послове који нису систематизовани правилником о организацији и систе-

матизацији послова;

- лице које обавља послове по основу уговора о делу нема статус запосленог, у смислу закона.

Такође, чланом 70 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике 

запошљавања („Службени гласник РС”, бр. 2/12), прописано је да је програм стручне праксе намењен 

незапосленим лицима која се први пут оспособљавају за занимање за које су стекла одређену вр-

сту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за 

полагање приправничког/стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан рад и полагање 

приправничког испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног 

односа. Имајући у виду све напред наведено, мишљења смо да не можете бити ангажовани код ис-

тог послодавца по основу уговора о делу и по основу стручног оспособљавања на истим пословима 

који су систематизовани правилником о организацији и систематизацији послова.

КРИТЕРИЈУМИ
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Пројекат „Друга шанса”

Иако је првобитно планирано да буде уписано до 4.000 одраслих без завршене основне школе, у пројекат 
је укључено 7.100 особа, а 4.750 је успешно завршило програм у једном од три једногодишња циклуса 
образовања. Пројектом је обухваћено 75 средњих стручних школа које су реализовале стручне обуке за 
полазнике програма, а пројектни тим обучио је 1.300 наставника који су изводили наставу за одрасле

Свако савремено друштво суочава се са великом одговор-
ношћу да становништву омогући да кроз образовање раз-
вије личне, професионалне и социјалне компетенције које 
су људима неопходне да остваре своје личне потенцијале. 
У 70 основних школа широм Србије крајем маја је завр-

шена школска година за 4.750 одраслих који су у оквиру ЕУ проје-
кта „Друга шанса” похађали основно образовање. Доделом сведо-
чанстава у свим школама које реализују програм „Друга шанса” 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Европске 
уније, обележен је крај школске године за одрасле у основном об-
разовању. Полазнике завршног трећег циклуса у јуну очекује из-
лазак на малу матуру и стручна обука за неко занимање по из-
бору, у трајању до три месеца. Око 10 процената уписаће редовне 
средње школе, а неки ће стећи основне вештине из појединих зана-
та, како би могли да се укључе на тржиште рада.

Пуноправни чланови друштва
У панчевачкој Основној школи „Ђура Јакшић” полазницима је 

сведочанства уручио шеф Делегације ЕУ Венсан Дежер.
„Није лака одлука коју сте донели, да се након паузе од неко-

лико година поново вратите у основну школу, али је то неопходно 
да бисте могли да стекнете нека знања и укључите се у друштво 
као његови пуноправни чланови“, рекао је Дежер пред 53 полазни-
ка којима је предао дипломе о завршеном основном образовању. 
Он је додао да је неопходно да буде донет закон о образовању 
одраслих, како би тај програм постао део система образовања у 
Србији.

Сведочанства су свечано уручена и полазницима првог, дру-
гог и трећег циклуса пројекта „Друга шанса“ са подручја Мора-
вичког округа. У ОШ „Милинко Кушић“ у Ивањици сведочанства 
је уручила Невенка Милошевић, председница СО Ивањица, иска-
зујући задовољство што је њеним суграђанима дата нова шанса за 
описмењавање и стручно оспособљавање. Школску годину, поред 
16 полазника другог, успешно је завршило и 27 полазника трећег 
циклуса, који ће после положеног завршног испита наставити 
стручну праксу у Техничкој школи у Ивањици, у трајању од три 
месеца, за занимања помоћни кувар и помоћни ауто-механичар. 

Цела породица у клупи
У клупи у Основној школи „Милинко Кушић” у Ивањици седи 

цела породица Васовић, из села Вучак код Ивањице. Мајка Стојна 
(55), отац Благоје (58) и син Слободан (37) искористили су шансу и 
заједно, у истом дану, положили матуру.

„Кажу да данас не можеш ни сељак да будеш ако си неписмен. 
Часком те негде неко закине. Ја сам најбољи ђак. Умало па врло до-
бар. Родитељи су положили, за њих је то довољно. Друга шанса ми 
је много значила, сад ћу уписати за ауто-механичара и већ плани-
рам како даље у животу. Радим и на пољопривреди, али диплома 
и приватни занат су најисплативији”, каже Слободан Васовић.

Мајка и ћерка - Јелена (35) и Светлана Аврамовић (14), такође 
су положиле завршни испит осмогодишњег школовања. Јелена као 
редован ђак, а мајка преко пројекта „Друга шанса”.

„Када је требало да се школујем, није било могућности. Онда 
су дошла деца. И тако је прошло време. Када су ми указали прили-
ку кроз пројекат ‚Друга шанса‘, са одушевљењем сам прихватила. 
Наставићу даље школовање, уписујем смер за кувара у Технич-
кој школи, а ћерка ће на пољопривреду, па на факултет. Поносна 
сам, јер сам разбила све предрасуде и стекла значајно знање. Није 
било лако. Математика ми је задавала главобоље, али ми је ћерка 
баш пуно помогла, вежбала је свакодневно са мном”, прича Јелена 
Аврамовић.

До краја само најупорнији
У Горњем Милановцу, у ОШ „Момчило Настасијевић”, два по-

лазника другог и осам полазника трећег цуклуса добило је сведо-
чанства. Уручујући сведочанства полазницима, Љиљана Тешић, 
начелница друштвених делатности Општине Горњи Милановац, 
честитала је на успешно завршеној школској години. Полазницима 
трећег циклуса омогућено је да у оквиру пројекта заврше и струч-
ну обуку у Техничкој школи „Јован Жујовић” у Горњем Милановцу, 
која ће се реализовату у наредном периоду.

У ОШ „Гуча” у Гучи шест полазника првог циклуса, 15 по-
лазника другог и 13 полазника трећег циклуса добило је сведо-
чанства. Сведочанства је уручио Веселин Јовановић, помоћник 
председника Општине Лучани. Полазници трећег циклуса имају 
прилику да се укључе у стручну обуку у Техничкој школи у Гучи и 
Прехрамбено-угоститељској школи у Чачку.

У просторијама Основне школе „Стојан Новаковић“ у Блацу, 
крајем маја, уручена су сведочанства незапосленим лицима која 
су завршила други и трећи циклус по пројекту „Друга шанса“. Дру-
ги циклус успешно је завршило 14 лица, а трећи циклус 4 лица. 
Сведочанства је уручио начелник Топличког округа, Братислав 
Јовановић. Предавачи који су радили на овом пројекту похвалили 
су полазнике за одговорност коју су показали у току рада, као и за 
успешно завршену школску годину. 

новине на системском нивоу

Функционално основно  
     образовање одраслих

Координатор школских управа у Министарству просвете, 
Мирослав Стаменковић, рекао је да је неписменост у Србији 
озбиљан проблем, јер око 850.000 одраслих нема завршену ос-
новну школу, што је 14 одсто популације.

У извештају Завода за вредновање квалитета образовања 
и васпитања о пројекту „Друга шанса”, наводи се да овај про-
грам образовања уводи видљиве новине на системском ни-
воу, као и да у Србији до сада није постојао сличан програм. 
Суштинска новина огледа се у изради трогодишњег програма 
за основно образовање који је у потпуности прилагођен одрас-
лима и нуди им функционална знања, с обзиром да је оријен-
тисан на развој конкретних компетенција. Програм, такође, 
повезује образовање са тржиштом рада, с обзиром да се полаз-
ници, поред општег основног образовања, обучавају и за једно 
од 50 занимања по избору. Функционално основно образовање 
одраслих дугорочно представља значајну уштеду за државни 
буџет, јер је међу полазницима врло велики број корисника ма-
теријалне помоћи, којима се на овај начин пружа прилика да 
стекну знања и вештине и живе од свог рада.
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Основна школа у Ђурђеву била је изузетно успешан домаћин 
за пружање друге шансе одраслима да стекну потребне дипломе. 
Захваљујући овом колективу, директорки Марији Тртић, Центру 
за социјални рад из Жабља и локалној самоуправи, а пре свега 
пројекту који финансира Европска унија, на свечаности у Ђурђеву 
уручено је 37 диплома о окончању одговарајућег циклуса. Нису 
сви били успешни, јер је на почетку било чак 67 полазника, али су 
до краја дошли само они најупорнији. Директорка Марија Тртић 
је пожелела ђацима који су одавно у неком зрелом добу, да зах-
ваљујући стеченим дипломама што пре дођу до посла. Помоћник 
председника Општине Жабаљ, Витомир Лисица, пожелео је даље 
напредовање у школовању и да то што су се касније укључили у 
систем образовања не треба да буде хендикеп.

Повећана јавна свест
Ове школске године основно образовање завршило је осам-

наесторо полазника, углавном ромске националности, пројекта 
„Друга шанса”, који у Врању спроводи Основна школа за образо-
вање одраслих. Значај основног образовања одраслих препознала 
је и локална самоуправа. Ове године из буџета програма „Друга 

шанса” школи у Врању додељено је 400 хиљада динара за набавку 
техничке опреме. Град помаже са своје стране.

Пројекат „Друга шанса” финансира Европска унија са 4 мили-
она евра бесповратних средстава, а његова имплементација траје 
од 2010. године и завршава се у септембру 2013. године. У оквиру 
пројекта је системски развијено функционално основно образо-
вање одраслих, а из Министарства су најавили увођење овог про-
грама у редован систем образовања у Србији.

Програм је тестиран током две школске године, у 70 основних 
школа у Србији. Иако је првобитно планирано да буде уписано до 
4.000 одраслих без завршене основне школе, у пројекат је укључе-
но 7.100 особа, а 4.750 успешно је завршило програм у једном од 
три једногодишња циклуса образовања. Пројектом је обухваћено и 
75 средњих стручних школа које су реализовале стручне обуке за 
полазнике програма, а пројектни тим обучио је укупно 1.300 на-
ставника у основним и средњим школама који су изводили наста-
ву за одрасле.

Током трајања пројекта израђени су и тестирани трогодишњи 
наставни план и програм и материјали за учење и подучавање. 
Изграђен је капацитет људских ресурса за извођење овог програ-
ма образовања, а у 70 општина у Србији успостављена су локална 
партнерства са релевантним социјалним институцијама, у циљу 
подршке програму. Током три године реализације пројекта зна-
чајно је повећана и јавна свест о значају образовања одраслих и 
писмености уопште.

У циљу унапређења квалитета наставе, Европска унија дони-
рала је 200.000 евра за куповину нове техничке опреме, лаптопова, 
компјутера и других помагала, свим школама које су реализовале 
програм „Друга шанса”. У свих 70 основних школа почео је упис 
нове генерације полазника функционалног основног образовања 
одраслих за идућу школску годину.

А.Б.	и	ЦЗИ

Попис 2011: Смањен број неписмених
Од прошлог пописа број неписмених је преполовљен, а 

број особа са високим образовањем повећан за четири одсто. 
Међу неписменима је 80 одсто жена. Најгора ситуација је у 
Ражњу, а најбоља у београдској општини Врачар. Под писмени-
ма се сматрају сви грађани који умеју да прочитају и напишу 
текст који се тиче свакодневног живота. Мањи број неписмених 
може да се објасни и већим обухватом основног образовања, а 
и тиме што умиру генерације најстаријих грађана, међу којима 
је највише неписмених.

Сваки десети грађанин има високо образовање, што је за 
четири одсто више него 2002. године, показују резултати по-
следњег пописа становништва. Број људи без школске спреме 
је преполовљен и са 5,66 смањен је на 2,68 процената. Број оних 
који потпуно или делимично умеју да користе компјутер ујед-
начен је са бројем људи који не седају за рачунар. Компјутерска 
писменост нам је испод просека ЕУ, али смо бољи од Румуније 
и Бугарске, објашњавају у РЗС. Потпуну компјутерску писме-
ност има 44 одсто градског и 20 процената становништва на 
селу. Међу компјутерски неписменима доминира Гаџин Хан, 
где тек сваки пети становник зна да користи рачунар.
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Сајам предузетништва у Штрпцу

Сајам запошљавања и  
летњих пракси у Панчеву

Идеја организатора је била промоција развоја предузетништва, стварање услова за предузетнике да на 
што бољи начин представе своје производе - део националног идентитета овог подручја

Проблем великог броја незапослених може да буде 
решен само покретањем привредне активности

У организацији Покрајинске службе 
за запошљавање АП Косово и Метохија и 
Канцеларије за Косово и Метохију Владе 
Републике Србије, у просторијама Дома 
културе у Штрпцу одржан је Сајам пре-
дузетништва. Идеја организатора је била 
промоција развоја предузетништва, 
стварање услова за предузетнике да на 
што бољи начин представе своје произ-
воде, који су део националног иденти-
тета овог подручја. Поред предузетника 
који су сопствени бизнис започели уз фи-
нансијску подршку Националне службе 
за запошљавање, на манифестацији су 
учествовали и предузетници који су же-
лели да покажу резултате свога рада и 
на тај начин пронађу своје место на тр-
жишту.

„НСЗ ове године није сама у органи-
зацији сајма, партнер је Канцеларија за Косово и Метохију Владе 
Републике Србије, па је порука да удруженим снагама, радећи 
заједно, можемо учинити много више. Идеја сајма је развој преду-
зетништва на овом подручју. Постоји потреба да се створе услови 
да предузетници своје производе пласирају на тржиште централ-
не Србије, и то представља приоритет. НСЗ жели да то реализује, 
у сарадњи са Канцеларијом за Косово и Метохију Владе РС, што 
представља само један од задатака који нас очекују у наредном 
периоду”, истакла је Данијела Вујичић, директорка Покрајинске 
службе за запошљавање.

Сајам предузетништва у Штрпцу 
званично је отворила Малинка Митро-
вић, заменица директора Канцеларије 
за Косово и Метохију Владе Републике 
Србије. 

„Задовољство је бити на оваквом 
догађају, који уједно представља и при-
лику за све који своју будућност везују 
за Косово и Метохију. Привреда на овом 
подручју је оптерећена бројним пробле-
мима, али постоји план да се одређе-
ним мерама доведе у стање у коме је 
била пре свих дешавања. НСЗ треба да 
укључи све релевантне факторе који 
могу утицати на повећање стопе запос-
лености. Имајући у виду специфичност 
окружења, суженост простора, прос-
перитет малих и средњих предузећа, 

омогућиће се одрживи опстанак и даљи живот људи на простору 
Косова и Метохије”, рекла је Митровићева.

Организатори у наредном периоду планирају организовање 
сајмова предузетништва и сличних догађаја на простору Косова 
и Метохије, са жељом да подстакну све послодавце на могућност 
пласмана производа на подручје централне Србије. Потребу орга-
низовања сајма предузетништва подржали су представници свих 
релевантних институција Републике Србије које функционишу на 
овом подручју, а које у оквиру својих надлежности, заједно са НСЗ, 
могу утицати на смањење броја незапослених на овом подручју.

Крајем протеклог месеца, испред зграде Градске управе 
града Панчева, одржан је Сајам запошљавања и летњих пракси, 
који су организовали град Панчево и Национална служба за запо-
шљавање - Филијала Панчево. Сајам је био подељен на две цели-
не - једну су чинили послодавци који оглашавају слободна радна 
места (30 послодаваца и близу сто радних места, у различитим 
подручјима рада и за раднике различитих степена стручне спре-
ме), а другу око 20 послодаваца који учествују у програму „Сту-
дентске летње праксе“. 

Прилику да предају своје биографије имали су продавци, 
борверкисти, металостругари, комерцијалисти, агенти продаје, 
правници, веб програмери, монтери, шивачи, кувари, конобари, 
дипл. инжењер заштите биља, дипломирани ветеринар, инжењер 
за безбедност и здравље на раду, радници ФТО, неквалификовани 
радници и многи други. Поред Градске управе града Панчева, на 
манифестацији су били присутни и Регионална привредна комо-
ра Панчева, као и Војводина метал кластер.

Отварајући Сајам запошљавања и летњих пракси, заменик 
градоначелника града Панчева, Саша Павлов, истакао је да про-
блем великог броја незапослених може да буде решен само покре-
тањем привредне активности, што ће бити један од приоритета 
локалне самоуправе. 

„Други предуслов је Савет за запошљавање, за чији рад је и 
ове године, уз све финансијске потешкоће, обезбеђен исти износ 

средстава као и прошле године, те смо у прилици да најавимо да 
ће већ сутра бити расписани јавни позиви за студентске летње 
праксе, стручне праксе, јавне радове, субвенције за самозапо-
шљавање и отварање нових радних места“, нагласио је Павлов.

Директор панчевачке филијале Националне службе за за-
пошљавање, Синиша Кнежевић, захвалио се свим послодавцима 
који су прихватили позив и представили своја слободна радна 
места и могућности за обављање праксе. Кнежевић је поручио 
незапосленима да морају заузети активну улогу у тражењу посла 
и да је долазак на Сајам запошљавања и летњих пракси одлич-
на прилика за сусрет понуде и тражње на тржишту рада. Он је 
подсетио да панчевачка филијала за запошљавање има тради-
цију дугу десет година, када је у питању организација сајмова - 
за то време у Панчеву је одржано укупно седамнаест сајмова. По 
броју послодаваца које је окупио, Сајам запошљавања и летњих 
пракси у Панчеву је највећи сајам ове врсте одржан у Војводини 
од почетка године. Уједно, то је и први пут да се један овакав сајам 
организује на отвореном. 

Радује чињеница да је интересовање послодаваца за сајам 
веома изражено, а такође и жеља да наредна година граду донесе 
нове инвестиције, олакшице у раду привредницима, а тиме и мо-
гућност бржег решавања проблема незапослености.

   З.Максимовић

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО ВИШЕ

у Центру Града
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Каријерно вођење и саветовање у Зрењанину

Данашњи послодавци очекују кандидате који брзо могу да се уклопе у посао, квалитетно обављају 
поверене задатке и показују добар радни учинак. Током школовања потребно је радити на јачању 
осећања компетентности и самоефикасности младих

Пројекат „Развој услуга каријерног вођења и саветовања 
кроз механизме међуопштинске сарадње” спроводи се 
на територији 7 градова и општина Србије - Бујановцу, 
Новом Пазару, Сјеници, Кикинди, Зрењанину, Влади-
чином Хану и Врању. Током 8 месеци (јануар-август 

2013) спроводе се активности са циљем развоја и унапређења ус-
луга које ће млади из ових градова добијати ради лакшег и бољег 
развоја каријере. Локални мобилни тимови (ЛМТ) за каријерно 
вођење пружају услуге каријерног вођења и саветовања, настојећи 
их учине доступнијим младима. Чланови ЛМТ су представници 
организација из области образовања, запошљавања, канцеларија 
за младе, НВО, филијала за запошљавање. Мултиинституционал-
на структура ЛМТ требало би да поспеши уједињење ресурса на 
локалном и међуопштинском нивоу, омогући бољу координацију 
активности на пољу каријерног вођења и допринесе унапређењу 
услуга информисања о каријери и каријерног саветовања за мла-
де из локалне заједнице. Пројекат спроводи Београдска отворена 
школа (БОШ), а финансира USAID.

ЛМТ Зрењанин чине представници филијале за запошљавање, 
чланови Канцеларије за младе, представници средњих стручних 
школа и пословног удружења ЗРЕПОК. У припремној фази проје-
кта чланови тима заједно су планирали и дефинисали активности, 
чија имплементација би била корисна циљној групи на пројекту 
- младима од 15 до 19 година. Услугу каријерног саветовања учи-
нили смо транспарентнијом у зрењанинским стручним школама, 
као и у филијали за запошљавање. Такође, у настојању да се ова 
активност приближи младима, један дан у месецу саветница за 
планирање каријере из зрењанинске филијале НСЗ разговара са 
заинтересованима, у Канцеларији за младе.

За потпуније професионално информисање малих матурана-
та, у оквиру пројекта је креирана „Каријерна брошура за будуће 
средњошколце са подручја међуопштинске сарадње Зрењанин 
и Кикинда” у форми CD-а. Осмацима из зрењанинских основних 
школа подељено је 500 CD-а са овим информативним садржајем, 
који је доступан и на сајту БОШ-а.

За две групе ученика III разреда Средње медицинске школе 
из Зрењанина одржане су радионице за писање апликационе до-
кументације. На тај начин, увођењем процеса развијања вештина 
за тражење посла и јачања капацитета за тражење посла, врши се 
припрема за ступање на тржиште рада. 

У просторијама Средње школе „Никола Тесла” одржана је три-
бина „Послодавци и средњошколци о захтевима тржишта рада”. 
Учествовали су ученици средњих стручних школа, послодавци 
из Зрењанина, чланови Локалног мобилног тима из Зрењанина и 
представници ЛМТ Кикинда. Циљ трибине била је размена инфор-
мација између средњошколаца, претежно матураната, и послода-
ваца о вештинама и знањима које послодавци очекују од младих 
кандидата за запошљавање. 

С обзиром да млади по завршетку школовања имају могућ-
ност да се определе за приватни бизнис, о својим предузетничким 
искуствима говорила је Александра Ристић, власница погона за 
производњу тестенина „Бонђорно”, који је покренула уз финансијс-

ку помоћ програма НСЗ за самозапошљавање. О пословима агена-
та и менаџера продаје, за које су извршиоци увек тражени, своја 
искуства изнела је Ивана Лончарски, агент продаје у „Дунав-оси-
гурању”. У овој осигуравајућој кући Ивана се запослила на пролећ-
ном сајму запошљавања у Зрењанину 2012. године, а ове године 
била је са друге стране штанда.

„Колико су млади по изласку из школе припремљени и ос-
пособљени за сналажење на тржишту рада? За младе, који су у 
периоду животне експанзије, запослење добија на значају, како 
због финансијског осамостаљивања, тако и остварења на послу. 
Данашњи послодавци очекују кандидате који брзо могу да се ук-
лопе у посао, квалитетно обављају поверене задатке и показују 
добар радни учинак. Током школовања потребно је радити на 
јачању осећања компетентности и самоефикасности младих. На 
тај начин би им било олакшано укључивање у свет рада и сна-
лажење у њему. Данашња дискусија допринела је да послодавци 
и средњошколци боље упознају очекивања друге стране, затим 
међусобном разумевању, као и разбијању неких стереотипа”, изја-
вила је Александра Штрбац, члан ЛМТ Зрењанин.

  	 	 	 А.Штрбац

МЛАДИ И ТРЖИШТЕ РАДА

Завршене обуке за  
     особе са инвалидитетом 

У организацији зрењанинске филијале НСЗ реализоване 
су две обуке за особе са инвалидитетом - информатичка и курс 
за пословне секретаре. Извођач оба курса је била зрењанинска 
Школа рачунара „Нимико”, са којом Филијала Зрењанин има 
деветогодишњу успешну сарадњу.

Информатичку обуку по ECDL стандарду завршило је 8 
лица са евиденције незапослених у Зрењанину. Обука је траја-
ла 60 наставних часова, по програму који овај међународни 
стандард предвиђа.

„Јако сам задовољна курсом рачунара у школи. Преда-
вања су добро осмишљена и професор је имао добар приступ. 
Много сам научила и драго ми је што сам добила ову шансу. 
Верујем да ће ми користити све што сам научила”, каже једна 
од полазница, Ивана Закарић, а слични су утисци и Владимира 
Фелбаба: „Курс је занимљив и врло користан и препоручујем га 
свима који размишљају о свом усавршавању”.

У обуку за пословне секретаре укључено је 5 лица. Трајала 
је 300 наставних часова, комплексна како по трајању тако и по 
градиву, с обзиром да су полазници имали 80 часова енглеског 
језика, 70 часова  информатичке обуке по ECDL стандарду и 
150 часова предмета пословни секретар. Полазници су стекли 
знања потребна за квалитетно обављање административних 
послова у предузећу или за покретање самосталног бизниса. 

Утисци предавача су позитивни, с обзиром да су сви по-
лазници редовно долазили, били вредни и радни и свакоднев-
но усвајали градиво које је доста обимно и захтевно. 

„Веома сам задовољна реализацијом обуке и стручним 
тимом који је већ дуго година у овом послу. У школи нас је до-
чекала савршена организација рада и пријатна и топла атмос-
фера. Драго ми је што ми је НСЗ омогућила похађање ове обу-
ке. Добила сам више од очекиваног. Верујем да ће ми стечена 
знања помоћи у будућем тражењу посла”, истиче полазница 
курса Јелена Крчмар.
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Електронска трговина у Србији

Да би електронска трговина у потпуности заживела у Србији и да би се поједноставило пословање, 
неопходна је измена застареле законске регулативе која често представља проблем. Предлогом измена 
Закона о електронској трговини предвиђено је увођење нових механизама заштите пружања услуга 
информационог друштва, објавило је Министарство спољне, унутрашње трговине и телекомуникација

„Србија у области е-трговине и пословања заостаје за 
светом, али су последњих година ту ипак начињени 
значајни помаци. У земљама ЕУ протекле године ост-
варени промет путем електронске трговине износио 
је око 300 милијарди евра, док у Србији на годишњем 

нивоу износи око 180 милиона евра. На страним сајтовима про-
сечна трансакција приликом електронског плаћања износи 170 
евра, док је на српским сајтовима мања од 50 евра”, оценио је ми-
нистар спољне и унутрашње трговине Расим Љајић и нагласио да 
су неповерење, када је у питању овај начин плаћања, слаба рачу-
нарска писменост, слаба платежна моћ грађана, као и неодгова-
рајућа законска регулатива, главни разлози зашто ова област није 
довољно развијена у нашој земљи. 

Застарела законска регулатива
Помоћник министра трговине и телекомуникација, Небојша 

Васиљевић, рекао је да у Србији има 20.000 издатих електронских 
сертификата, а 3.500 пореских обвезника ПДВ пријаве предаје у 
електронском формату.

Да би електронска трговина у потпуности заживела у Ср-
бији и да би се поједноставило пословање, неопходна је измена 
застареле законске регулативе која често представља проблем. 
Предлогом измена Закона о електронској трговини предвиђено 
је увођење нових механизама заштите пружања услуга инфор-

мационог друштва, објавило је Министарство спољне, унутрашње 
трговине и телекомуникација.

Предлогом измена закона, који је Влада Србије усвојила 20. 
маја, урађене су техничке исправке и појашњења како би се из-
бегла тумачења која могу унети правну несигурност. Прецизним 
дефинисањем појединих појмова и усклађивањем са другим за-
конима, треба позитивно да се утиче на повећање конкурентости 
и атрактивности нашег тржишта у области електронске трговине. 
Прецизирањем обавештења о недопуштеном податку или дело-
вању и увођењем мере ограничења пружања услуга информа-
ционог друштва, како се наводи, утиче се на повећање правне 
сигурности у овој области.

Имајући у виду да измене и допуне закона доприносе даљем 
усклађивању са ЕУ регулаторним оквиром, као и отклањању 
нејасноћа и препрека, логично је очекивати повећање активности 
и броја привредних субјеката у области е-трговине, истичу у ре-
сорном министарству.

Суверени „Пеј пал”
У саопштењу се подсећа да је доласком „Пеј пал” (PayPal) 

сервиса у Србију, за плаћање преко интернета, десетине хиљада 
грађана за свега месец дана отворило налог и куповало робу из 
иностранства. У наредном периоду очекује се отпочињање услуге 
примања новца путем „Пеј пала”, како би се наплата производа 
и услуга могла несметано извршити и из Србије. За сада, најко-
рисније што „Пеј пал” грађанима и фирмама у Србији доноси 
јесте могућност куповине на много већем броју сајтова него до 
сада. И раније се, наравно, могла куповати роба из иностранства 
преко интернета, али само на сајтовима који су подржавали или 
могућност плаћања картицом или банковни трансфер. Плаћање 
„Пеј палом” сада доста олакшава посао, јер на страним сајтови-
ма западног подручја, на које су наши грађани највише упућени, 
ова компанија влада суверено и велики је број сајтова који немају 
други начин плаћања осим „Пеј пала”. Један од највише истица-

НОВИ МЕХАНИЗМИ ЗАШТИТЕ

Регионална конференција о  
     електронској трговини и  
     поштанским услугама

Републичка агенција за поштанске услуге организовала је 
регионалну конференцију под називом „Електронска тргови-
на и поштанске услуге”, под покровитељством Министарства 
спољне и унутрашње трговине и телекомуникација и Ми-
нистарства финансија и привреде Републике Србије, у Хотелу 
„Извор” у Аранђеловцу. На конференцији су разматрани аспе-
кти присуства, примене и значаја електронске трговине, по-
себно у контексту поштанске мреже и пословања поштанских 
оператора, уз осврт на утицај електронске трговине на области 
као што су царина, поверење и заштита корисника. Имајући у 
виду тежњу за будућом хармонизацијом поштанске делатнос-
ти Републике Србије и земаља региона са најбољом праксом 
Европске уније, од посебног је значаја допринос који су главној 
теми ове конференције дали стручњаци Европске комисије.
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них адута оваквог „шопинга“ је безбедност података. Отворен на-
лог на „Пеј палу” и број картице биће довољан гарант било ком 
продавцу на свету.

Према законским одредбама и фирме би могле да користе 
такве сервисе, како за куповину, што је „Пеј пал” већ сада дозво-
лио, тако и за примање уплата, на шта се још чека. Међутим, не 
постоји могућност да грађани примају новац преко овог сервиса, 
јер по закону не могу да имају рачуне у иностранству, по чему смо 
једна од последњих земаља у региону. Не постоји ни могућност 
да домаће фирме преко „Пеј пала” или других система наплаћују 
своје производе и услуге од наших грађана. Проблем је што по 
Закону о девизном пословању грађани не могу да отварају рачуне 
и држе новац у иностранству, па тако не би могли да приме новац 
на свој рачун код „Пеј пала”, док се не измени закон. Овај закон, 
такође, забрањује трговину између резидената Србије у девиза-
ма. Наиме, када би српска фирма добила могућност да наплаћује 
преко „Пеј пала”, онда би новац могла да наплаћује само од стра-
наца, а не и од грађана Србије.

О коришћењу печата
Саветник за ИТ у Агенцији за страна улагања и промоцију 

извоза (СИЕПА), Слободан Марковић, рекао је да у Србији једна 
трећина корисника интернета редовно обавља е-трговину, али да 
проблем представља мали број продавница које нуде робу путем 
интернета. Према његовим речима, све институције од којих за-
виси пословање у Србији морају да прилагоде своје процедуре 
електронском добу. Коментаришући различита тумачења закон-

ских решења о коришћењу печата, Марковић је рекао да постоје 
два проблема - први настаје када је неким другим законом пред-
виђено да мора постојати печат, што онемогућава е-трговину, а 
други у ситуацијама када није потребан, али се и даље тражи 
како би се избегла електронска комуникација.

Представник Управе царина, Предраг Арсић, позвао је учес-
нике у спољнотрговинском поступку да искористе поједноста-
вљење процедура управе која не служи само великим мултина-
ционалним компанијама, већ и оним мањим. Он је навео податак 
да 1.475 предузећа у Србији подноси декларације електронским 
путем, а да је од априла у функцији веб сервис за пријем по-
шиљки намењен поштанским операторима.

	 	 	 А.Б.

Од игле до багера
Постоји већи број сајтова специјализованих за онлајн про-

дају и куповину, попут „Лимунда“, „Купинда“, „е-Дућана“, као 
и многобројне продавнице и трговински ланци, позоришта, 
биоскопи и други сервиси који су омогућили грађанима да на 
бржи и лакши начин дођу до жељене робе кликом на тастатуру.

Примера ради, на сајту „Лимундо“ на сваких пет минута 
прода се једна књига, на десет минута један одевни предмет, 
на један сат три пара ципела или две до три алатке или маши-
не. Поред производа који се могу купити за мале паре, постоје 
и они који се купују за мало богатство, а један од тих примера је 
и багер Љубисава Ђокића, познатијег као Џо Багериста, који је 
продат на аукцији на сајту „Лимундо“ за око 100.000 евра, што 
је уједно и најскупља продаја на том сајту.

Истраживања су показала да су интернет у овој години 
највише користили грађани који имају између 25 и 29 година, 
а најмање они који имају више од 55 година.

Добра препорука вреди  
     више од 1000 продаваца

Паулина Адамска, интернационални бизнис девелопмент 
менаџер у компанији „Гемиус” из Пољске, на XIII конферен-
цији о електронском пословању „Е-трговина”, говорила је о ко-
ришћењу опције препорука на интернету, која је битна како за 
онлајн фирме и компаније, тако и за садашње и потенцијалне 
купце.

„Када уђете у продавницу, било одеће, било у неком мар-
кету, имате продавца који вам стоји на услузи и кога можете 
увек да контактирате уколико се двоумите око неког произво-
да. Управо нам тај продавац препоручује шта је од производа 
боље, продаваније и квалитетније, па можете очекивати да ће 
вам рећи: ‚Овај каиш вам баш иде уз овај одевни предмет‘. Сада 
постављамо главно питање - како традиционалну препоруку 
пребацити у виртуелни свет и да ли је то могуће”, запитала се 
Паулина Адамска. Она сматра да је први изазов у електрон-
ском пословању упознати своје онлајн купце, док је много већи 
изазов задовољити потребе различитих купаца који посећују 
сајтове за куповину.

„Прво решење би било да се ангажује милион онлајн про-
даваца који ће услуживати купце, што реално није могуће. Са 
друге стране, постоји много лакши начин, а то је пратити ин-
тересовања посетилаца, с обзиром на њихове активности на 
сајту фирме. У то се убрајају и препоруке производа, које заси-
гурно повећавају продају и доводе нове купце на ваше сајтове. 
У продавницу одлазите са одређеним циљем, јер вам је пот-
ребан неки производ, међутим, уколико налетиле на упорног 
продавца који вам препоручује шта можете да купите - поред 
производа који сте већ пазарили, онда вам он даје препоруку”, 
истакла је Адамска и додала да је веома битно пратити анга-
жовање купаца на сајту, како би им се препоручивали одређе-
ни производи.

„Када упознате купца, шта претражује, шта је купио, онда 
ћете упознати његова интересовања и то је одлична база да 
му даље препоручујете производе који су њему занимљиви. 
Уколико купцима нудите нешто што им није занимљиво, или 
су већ то раније куповали, у старту губите купца”, указује Па-
улина.

Адамска је своје предавање закључила оценом да добра 
препорука неког производа на интернету вреди 1.000 прода-
ваца у било којој продавници одеће или маркету.
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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)


