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Пензиони систем у србији

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋ 
ПРИСТОЈАН СТАНДАРД
У Србији има 1,7 милиона пензионера, а 2,5 милиона осигураника, 
што значи да на једног пензионера долази прецизно 1,47 радника. 
Наплатом доприноса прикупи се тек 51,8 одсто средстава потребних 
за исплату пензија, док остатак покрива држава из буџета

завршетак реструктурирања

ОЖИВЉАВАЊЕ ФИРМИ
Акциони план ће садржати информације о предузећима у 
реструктурирању, броју запослених, као и динамику окончања тог 
поступка

меморандум о Пословној сарадњи

КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И 
САВЕТОВАЊЕ
Пројектом „Професионална оријентација у Србији” биће обухваћене 
све основне школе, као и 124 канцеларије за младе. Циљ је 
успостављање функционалног и одрживог система и програма 
професионалне оријентације за младе на преласку из основне у 
средњу школу, односно у свет рада
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уводник

Стубови друштва
Када се говори о пензијском систему, обично се спо-

мињу три стуба. Први стуб је обавезно државно пензиј-
ско осигурање које функционише по принципу текућег 
финансирања. Уплаћени доприноси на терет послодавца 
и запослених у ПИО фонд се исплаћују у виду пензија са-
дашњим пензионерима. Други стуб је обавезно допунско 
приватно пензијско осигурање, у коме се део обавезних 
доприноса који иду у државни пензијски фонд усмерава 
у приватни пензијски фонд, тако да запослени остварују 
право на две пензије, државну и приватну. Трећи стуб је 
добровољно пензијско осигурање, које даје могућност свим 
грађанима, без обзира да ли су запослени или не, да из-
двајањем додатних пензијских доприноса на личне рачу-
не у будућности обезбеде додатну пензију. У Србији је до 
почетка примене Закона о добровољним пензијским фон-
довима и пензијским плановима, 1. априла 2006. године, 
постојао само тзв. први стуб, а применом овог закона уве-
ден је трећи стуб. О евентуалном увођењу другог стуба још 
увек нема поузданих информација. 

Економисти подржавају план Владе Србије да заврши 
реструктурирање 175 предузећа до 30. јуна 2014. године, уз 
предлог да се у то укључе стручни тимови. Међутим, поје-
дини експерти се залажу за враћање фабрика радницима и 
стварање радничких акционарских друштава. Државни се-
кретар у Министарству финансија и привреде, Александар 
Љубић, најавио је да би влада у наредним данима треба-
ло да усвоји акциони план за завршетак реструктурирања 
предузећа, и тај процес биће окончан до 30. јуна 2014. Љу-
бић је објаснио да ће акциони план садржати информације 
о предузећима у реструктурирању, броју запослених, као 
и динамику окончања тог поступка, односно објављивања 
тендера, покретања стечајног поступка или припреме про-
грама за предузећа која добро послују, али имају губитке из 
претходног периода.

Директор Националне службе за запошљавање Си-
ниша Надбантић и вођа пројекта Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH „Професионална 
оријентација у Србији” (БОС), из Београда, др Мартин Велте, 
потписали су данас у Београду меморандум о пословној са-
радњи. Реч је о пројекту који спроводи Немачка организа-
ција за међународну сарадњу (ГИЗ), по налогу немачке вла-
де и Савезног министарства за економску сарадњу и развој 
Републике Немачке (БМЗ), а у сарадњи са Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја и Министарством 
омладине и спорта Републике Србије.

Циљ пројекта је успостављање функционалног и одр-
живог система и програма професионалне оријентације 
за ученике завршних разреда основне школе, ученике 
средњошколског узраста и младе до 30 година. Реализује 
се од почетка 2011. до средине 2015. године, до када ће про-
грам професионалне оријентације бити уведен у све основ-
не школе и канцеларије за младе у Србији.

Редакција



Аграр - окосница економске активности

Уз обезбеђење домаћих потреба, Србија ће 2020. године моћи да извози милион тона пшенице, три 
милиона тона кукуруза, 100.000 тона уља, воћа и поврћа за 400 милиона долара, живе стоке и меса 
за 250.000 милиона долара, пића за 50 милиона долара и дувана за 20 милиона долара

Привредни развој Србије данас се налази на прекрет-
ници која пружа шансу да се на основу досадашњих 
искустава креира будући развој са мање пропуста 
и грешака које су учињене у претходном периоду. 
У времену које долази, од аграра се очекује да носи 

привредни развој земље и да буде окосница економске актив-
ности. Аграр директно учествује у стварању бруто друштвеног 
производа са 20 одсто, а са пратећим делатностима са 40 одсто. 
То омогућава и 5,1 милиона хектара пољопривредних површина, 
од чега је обрадиво чак 4,22 милиона хектара. Имамо 0,47 хек-
тара обрадивих површина по једном становнику, што је изнад 
европског просека. Ово је констатовано на научном скупу „Меха-
низација пољопривреде - стање и потребе”, који је одржан на но-
восадском Пољопривредном факултету, коме је присуствовао и 
Данило Голубовић, државни секретар у Министарству пољопри-
вреде.

Подносећи уводно образложење, саветник председника 
Привредне коморе Србије, Милан Простран, нагласио је да Србија 
има укупно 5,1 милиона хектара пољопривредног земљишта. 
Обрадиве површине су око 4,2 милиона хектара, а од тога чак 95 
одсто или четири милиона хектара налази се у власништву при-
ватника, а 225.000 хектара или пет одсто поседа је у власништву 
пољопривредних предузећа. „Наводњавамо само 40.000 хектара 
поседа и користимо тек 600.000 тона минералних ђубрива”, ре-
као је Простран.

„Када бисмо то богатство користили уз измену сетвене струк-
туре, производили бисмо довољно хране за сопствене потребе и 
остваривали годишњи извоз од најмање пет до шест милијарди 

долара. Дакле, реално би било да Србија већ 2020. године извози 
милион тона пшенице, три милиона тона кукуруза, 250.000 тона 
шећера, 100.000 тона уља, затим воћа и поврћа у вредности од 
око 400 милиона долара, живе стоке и меса у вредности од 250 
милиона долара, вина и жестоких пића за 50 милиона долара и 
дувана у вредности од 20 милиона долара”, истакао је Простран.

Да би се то остварило, потребна је и квалитетна пољопри-
вредна механизација, коју Србија нема. Просек старости трак-
тора, комбајна и других машина је око 20 година. Секретар Уд-
ружења за пољопривреду Привредне коморе Војводине, Ђорђе 
Бугарин, презентујући рад чији су аутори, поред њега, Љубиша 
Обрадовић, Мирко Миловановић и Бранислав Гулан из Привред-
не коморе Србије и Данило Томић из Друштва аграрних економи-
ста Србије, нагласио је да у земљи имамо 408.000 трактора и око 
25.000 комбајна који су пунолетни. Дакле, да би се производила 
храна према жељеним пројекцијама, потребно је да се ова про-
изводња ревитализује и прилагоди потребама малих и средњих 
газдинстава величине поседа до 50 хектара. Према истраживању 
аутора рада, Србија је од извозника пољопривредне механиза-
ције постала увозник. Само прошле године спољнотрговински 
дефицит у овој области био је 123,38 милиона долара. Укупна 
спољнотрговинска размена била је 208,6 милиона долара, од 
чега је извоз износио 42,6, а увоз 167 милиона долара.

Да би се повећала производња хране у земљи, а то значи да 
се обезбеди домаћа сигурност и извоз, аутори предлажу да се 
новац уместо у увоз машина усмери у домаћу индустрију, коју 
је потребно ревитализовати и укрупнити. За велике системе тре-
ба тражити партнере у иностранству. Пошто више од половине 
становништва Србије живи у селу и има мала газдинства, чији 
је просек три хектара, производњу пољопривредних машина у 
земљи треба прилагодити њиховим потребама. 

Извор: Сајт ПКС

РАЗВОЈ НА ПРЕКРЕТНИЦИ
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Почео упис нове генерације студената

За полагање пријемних испита предвиђени 
су 30. јун, 1, 2. и 3. јул, а ранг-листе ће бити 
објављиване од 2. до 11. јула. Упис примљених 
кандидата се разликује од факултета до 
факултета и трајаће од 5. до 19. јула

На факултетима Универзитета у Београду ових дана је по-
чело пријављивање за упис на прву годину студија нове генера-
ције студената. Предаја докумената заинтересованих кандида-
та трајала је од 25. до 27. јуна, док је пријављивање на осталим 
универзитетима, као и на високим школама струковних студија 
трајало од 26. до 28. јуна. На Универзитету уметности уписни рок 
траје од 13. јуна до 18. јула, а на Факултету ликовних уметности 
постоји само један рок, и то од 19. августа до 12. септембра.

Будући академци за полагање пријемног и упис мораће да 
издвоје од 2.500, па до 20.000 динара. Полагање је најскупље на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду, и кошта 
12.000 динара. Када се томе дода и цена уписа, међу најскупљима 
је и Факултет безбедности - 17.900 динара. 

Планирано је да на буџету ове године студира 16.455 бруцо-
ша, а на седам државних универзитета ове године места ће бити 
за скоро 50.000 бруцоша. О трошку државе моћи ће да се школује 
укупно 21.717 студената прве године основних и академских сту-
дија. И самофинансирајуће и буџетске студенте већ током прија-
вљивања чекају трошкови који нису мали за просечан српски 
буџет. Према речима студента проректора Ивана Шашића, ака-
демци су незадовољни што високе цене полагања имају и факул-
тети који не обезбеђују никакав посебан материјал. Пријемни се 
одржава у зградама тих факултета, дежурају професори и асис-

тенти који ту већ примају плату, а сам тест је једини трошак који 
факултет има.

Приликом пријаве за полагање пријемног испита, свршени 
матуранти морају да доставе оригинална и фотокопирана сведо-
чанства свих разреда средње школе, као и диплому. Потребан је 
и пријавни лист и доказ о уплати за полагање. Уколико су током 
средње школе освојили неку награду на државним и међународ-
ним такмичењима, треба и то да приложе уз документацију.

На Филолошком факултету у Београду пријемни и упис, за 
оне који освоје довољан број бодова, коштаће 10.300 динара. На 
медицини и стоматологији цена је 6.000 динара. Будући бруцо-
ши економије мораће да плате 7.400 динара, док ће на Факултету 
организационих наука они који полажу један предмет платити 
5.500, а за два предмета 9.500 динара. На листи најјефтинијих је 
Агрономски факултет у Чачку, где будући академци и полагање 
и упис заједно плаћају 2.500 динара.

Пре свих ових трошкова, матуранти су плаћали и приватне 
часове и званичне припреме на факултетима. А многе ће, ако не 
успеју да се рангирају високо и обезбеде студије о трошку државе, 
чекати и плаћање скупих школарина. 

Статус студента који се финансира из буџета републике 
(буџетски студент), стиче се уколико се кандидат нађе на ранг-
листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако 
освоји најмање 51 бод. За статус самофинансирајућег студента 
потребно је најмање 30 бодова.

Страни држављани приликом пријављивања на конкурс 
подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи. 
Пре уписа они су у обавези да поднесу доказе да су здравствено 
осигурани за школску годину коју уписују и да владају српским 
језиком.

Особе са инвалидитетом могу да полажу пријемни испит на 
начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима дос-
тупном облику, у складу са могућностима факултета. Неопходно 
је да се писмено образложи на који начин је потребно прилагоди-
ти полагање пријемног испита и то образложење доставити при-
ликом пријаве на конкурс за упис.

ВИШЕ  
СТУДЕНАТА  
НА БУЏЕТУ

Упис на приватне факултете
Поменута правила не важе за упис на приватним висо-

кошколским установама, зато је савет младима да се распитају 
на жељеном факултету, односно високој школи о томе шта им 
је неопходно од докумената и како изгледа пријемни испит. 
На већини приватних факултета и школа пракса је да се обави 
интервју са кандидатом и тест опште културе или информиса-
ности. Термини уписа су овде флексибилни и најчешће је упис 
могућ током читавог лета и јесени.
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Завршетак реструктурирања предузећа

Акциони план ће садржати информације о предузећима у реструктурирању, броју запослених, као и 
динамику окончања тог поступка, односно објављивања тендера, покретања стечајног поступка или 
припреме програма за предузећа која добро послују, али имају губитке из претходног периода

Економисти подржавају план Владе Србије да заврши ре-
структурирање 175 предузећа до 30. јуна 2014. године, 
уз предлог да се у то укључе стручни тимови. Међутим, 
поједини експерти се залажу за враћање фабрика рад-
ницима и стварање радничких акционарских друштава. 

Државни секретар у Министарству финансија и привреде, Алек-
сандар Љубић, најавио је да би влада у наредним данима требало 
да усвоји акциони план за завршетак реструктурирања предузећа, 
и тај процес биће окончан до 30. јуна 2014. Љубић је објаснио да ће 
акциони план садржати информације о предузећима у реструкту-
рирању, броју запослених, као и динамику окончања тог поступка, 
односно објављивања тендера, покретања стечајног поступка или 
припреме програма за предузећа која добро послују, али имају гу-
битке из претходног периода.

„У поступку реструктурирања, који траје већ 12 година, оста-
ло је 175 предузећа с нешто више од 50.000 запослених”, навео је 
Љубић и скренуо пажњу на то да су трошкови које држава плаћа 
уместо тих предузећа достигли 750 милиона евра годишње, а тај 
ниво обавеза не могу издржати ни много веће и богатије земље.

Став економисте Љубодрага Савића је да најављено реструк-
турирање предузећа влада треба да спроведе уз помоћ више 

стручних тимова који не смеју бити под политичким утицајем и 
истовремено похвалио решеност ове владе да се ухвати у коштац 
с тим крупним проблемом који су претходне владе пребацивале 
једна другој. Савић сматра да влада тренутно нема ресурсе који би 
јој омогућили да се сама бави реструктурирањем предузећа, те да 
ће због тога морати да направи више тимова.

„Тимови не би требало да буду направљени по политичкој ли-
нији и морају урадити одговарајуће бизнис планове за реструкту-
рирање тих друштвених фирми”, објаснио је Савић.

Похваливши намеру Владе Србије да коначно почне да реша-
ва проблеме у реалном сектору, Савић је истакао да то не говори 
без разлога, зато што спровођење оваквих или онаквих одлука у 
реалном сектору може имати тешке социјалне и политичке после-
дице за све гарнитуре власти које се буду упустиле у тај процес.

Економиста Слободан Комазец рекао је да држава треба, 
уместо најављеног реструктурирања друштвених предузећа, да 
их врати запосленима који би постали акционари, а оживљавање 
фирми би се постигло додељивањем једнократне помоћи из буџе-
та и повољнијим кредитима на средњи и дужи рок.

„Друштвена предузећа су власништво радника стварано 
више од 50 година, чији је капитал обнављан неколико пута у том 
временском раздобљу, а 50.000 људи, за које се најављује да ће ос-
тати без посла након стечаја дела од 175 поменутих предузећа, 
није заслужило да их неко избаци на улицу после толико годи-
на рада”, сматра Комазец и додаје да у Србији има готово милион 
људи без посла, који су на ивици беде и сада ће без посла остати 
још 50.000 људи. Комазец подсећа на то да је у домаћој пракси 
било неколико случајева да су предузећа враћена радницима на 
управљање, тако што су постала радничка акционарска друштва, 
веома успешна и продуктивна у пословању, која су чак инвестира-
ла у даљи развој.

ОЖИВЉАВАЊЕ ФИРМИ

Програм за 50.000 радника
Деканка Факултета за економију, финансије и админи-

страцију (ФЕФА), Ана Трбовић, сматра да једина мера која ће 
имати велики утицај на смањење расхода државе јесте најава 
владиних званичника да ће 50.000 запослених у предузећима 
у реструктурирању добити социјални програм да би нашли за-
послење на другом месту.

„Много је искреније признати да ти људи немају одгова-
рајуће радно место и треба организовати социјални програм, 
а не да их држимо на радном месту које није потребно”, рекла 
је Ана Трбовић.

Преокрет у пословању
Реструктурирање је реорганизација компаније у циљу 

постизања веће ефикасности и адаптације на нова тржишта и 
услове пословања. У суштини, то је покушај да се оствари пре-
окрет у пословању. Овај захват мора обухватити много више од 
реструктурирања дуговања и структуре капитала, јер ови ко-
раци сами за себе не доносе ништа више од привременог олак-
шања и не решавају суштинске проблеме пословања, тј. неефи-
касности које су довеле до финансијског проблема, на првом 
месту. Реструктурирању се обично прибегава када компанија 
има проблема са отплатом/сервисирањем дуга, што прети ње-
ним колапсом.

Процес реструктурирања подразумева свеобухватну по-
словну анализу, процену садашње стратегије и креирање нове 
стратегије за преокрет бизниса, вредновање компаније, ње-
них делова и основних средстава и разматрање различитих 
финансијских алтернатива које стоје на располагању. Следи 
спровођење реструктурирања или преокрета у пословању/
положају фирме, где се уводе значајне измене структуре дуга, 
стратегије, пословања и организационе структуре.
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Пензиони систем у Србији

У Србији има 1,7 милиона пензионера, а 2,5 милиона осигураника, што значи да на једног пензионера 
долази прецизно 1,47 радника. Наплатом доприноса прикупи се тек 51,8 одсто средстава потребних 

за исплату пензија, док остатак покрива држава из буџета

Када се говори о пензијском систему, обично се спомињу 
три стуба. Први стуб је обавезно државно пензијско 
осигурање које функционише по принципу текућег фи-
нансирања. Уплаћени доприноси на терет послодавца 
и запослених у ПИО фонд се исплаћују у виду пензија 

садашњим пензионерима. Други стуб је обавезно допунско при-
ватно пензијско осигурање, у коме се део обавезних доприноса 
који иду у државни пензијски фонд усмерава у приватни пен-
зијски фонд, тако да запослени остварују право на две пензије, 
државну и приватну. Трећи стуб је добровољно пензијско осигу-
рање, које даје могућност свим грађанима, без обзира да ли су за-
послени или не, да издвајањем додатних пензијских доприноса 
на личне рачуне у будућности обезбеде додатну пензију.  

У Србији је до почетка примене Закона о добровољним пен-
зијским фондовима и пензијским плановима, 1. априла 2006. 
године, постојао само тзв. први стуб, а применом овог закона уве-
ден је трећи стуб. О евентуалном увођењу другог стуба још увек 
нема поузданих информација. 

Обавезно државно пензијско осигурање у Србији данас ка-
рактерише неповољан однос броја запослених и пензионера који 
има за последицу континуирани дефицит ПИО фонда од око 40%, 
који се финансира из буџета. На релативно мали износ издвоје-
них средстава за пензије утиче и висока стопа незапослености и 
честа пракса појединих послодаваца да пријављују своје запо-
слене на такозвани “минималац”. 

Висока просечна старост становништва у Србији, од 40,3 го-
дине, по чему смо на 5. месту у Европи уз ниску стопу наталите-
та, додатно негативно утиче на однос броја запослених и пензи-
онера у будућности и самим тим износ расположивих средстава 
за пензије будућих пензионера. Садашња просечна пензија изно-
си око 58% просечне плате или око 240 евра. 

„Током седамдесетих година прошлог века, број радника у 
односу на број пензионера у тадашњој СФРЈ био је пет према је-
дан. Већ осамдесетих тај рацио пао је на три према један, да би 
прошле године на једног пензионера долазило само 1,5 радника. 
За одрживост пензијског система међугенерацијске солидар-

ности потребно је да овај однос не буде мањи од 3:1. Због тога 
је јасно да је у Србији урушена прва претпоставка Бизмарковог 
пензионог модела”, рекао је Зоран Милошевић, помоћник мини-
стра рада, учествујући недавно на скупу о пореској политици и 
одрживости пензионог система, у организацији Данас конференс 
центра.

„У периоду од осам година подигли смо старосну границу за 
одлазак у пензију за пет година, а то је нешто што друге државе 
раде постепено у периоду од 20, 30 година”, нагласио је Милоше-
вић. Успешност реформи је илустровао податком да је раније Ср-
бија годишње добијала 22.913 нових пензионера, а да су прошле 
године у пензију отишла само 12.064 најстарија грађана, односно 
дупло мање.

„Међу мерама које се могу предузети у кратком року, 
најважније је смањење сиве економије, јер сви знају да многи по-
слодавци пола плате дају радницима у готовини, а остатак прија-
вљују на минималну основицу”, рекао је Милошевић.

Директорка Фонда за пензијско-инвалидско осигурање, 
Драгана Калиновић, оценила је да је главни проблем у свим до-
садашњим реформама што се никада не води рачуна о томе како 
ће се решење у једној области одразити на друге области, због 
чега често идемо у још већу ерозију система него што је била пре 
уведених промена.

Калиновићева је подсетила да у Србији има 1,7 милиона 
пензионера, а 2,5 милиона осигураника, што значи да на једног 
пензионера долази прецизно 1,47 радника. То није довољно, па се 
наплатом доприноса прикупи тек 51,8 одсто средстава потреб-
них за исплату пензија, док остатак покрива држава из буџета. 

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋ 
ПРИСТОЈАН СТАНДАРД

Старосна граница
Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић изјавио је 

да у ближој будућности неће бити померања старосне границе 
за одлазак у пензију, нити повећања година стажа, а да одлуку 
о томе од Србије није тражио ни Међународни монетарни фонд. 
Старосну границу и према мишљењу стручњака не би требало 
додатно померати. Старосна граница за пензионисање од 2011. 
у Србији износи 60 година за жене и 65 година за мушкарце, уз 
минимални стаж од 15 година.

Тренд у развијеним земљама је изједначавање старосне 
границе за жене и мушкарце, тако да ће даље подизање ста-
росне границе за жене свакако поново бити тема у наредном 
раздобљу. Оно што треба имати у виду када се разматра ви-
сина старосне границе у пензијском систему, јесте и дужина 
очекиваног трајања живота, јер је битно и колико дуго неко 
прима пензију. Дакле, податке о висини старосне границе увек 
треба посматрати у комбинацији са демографским подацима. 
Старосна граница за мушкарце у Србији и некој скандинавској 
земљи је неупоредива, будући да у Скандинавији људи у про-
секу живе знатно дуже.
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Уз то, због ограничења која су уведена законима о стечају, при-
ватизацији и другим, чак 75,8 милијарди динара дугованих 
доприноса не може се наплатити, а на то треба додати још 95,6 
милијарди динара неуплаћених доприноса за запослене којима 
је држава повезала стаж да би могли да оду у пензију, јер им по-
слодавци нису плаћали доприносе.

Говорећи на поменутом скупу о сивој економији, потпред-
седник Асоцијације малих и средњих предузећа, Милан Кнеже-
вић, оценио је да кад год послодавци не плате порез, кривац је 
држава, јер плаћање пореза није морална обавеза фирми, већ 
принуда државе, па је следствено томе држава и крива кад не 
успе да привреду принуди на плаћање.

Подаци АПР, како је истакао Кнежевић, показују да је прошле 
године у Србији било 107.000 предузећа, а да је само 93.000 под-
нело финансијске извештаје, да је са добити пословало 53.000, 
што је пад од шест процената, а да је 31.500 предузећа имало 
нето губитак.

На панелу о сивој економији и буџетском дефициту Србије, 
Амелија Павић, заменица извршног директора Америчке при-
вредне коморе у Србији, подсетила је да је 85 одсто испитаника 
анкете УСАИД рекло да трпи нелојалну конкуренцију.

„Највише се жале на нелегалну трговину и на рад на црно. 
Зато је кључно да се смање трошкови легалног пословања, што 
значи једноставније процедуре”, нагласила је Павићева.

Јелица Тимотијевић, из ПИО фонда, оценила је да је прибли-
жавање броја корисника и осигураника алармантно, јер је 2002. 
године на једног пензионера долазило 1,6 запослених.

„Забрињавајући је пад броја запослених који не може да ап-
сорбује ни врло благ пораст броја пензионера, који је у 2012. био 
1,2 одсто. У Србији има 1,9 милиона запослених, а 4,9 милиона по-
тенцијално радно способних грађана између 15 и 65 година. Шта 
је са преосталих три милиона радно способног становништва? 
Према подацима ПИО фонда, група од 4,9 милиона обухвата и 
605.000 пензионера млађих од 65 година, 512.000 студената и 
ученика средњих школа. Ако њих изузмемо, остаје 3.794.000, 
што је максималан број могућих осигураника у Србији. Пошто 
је запослено око 1,9 милиона становника, то значи да је преоста-
ло скоро још толико потенцијалних осигураника. Значајан број 
њих је укључен у сиву економију. Када би сви могући осигура-
ници били запослени, однос пензионера и осигураника био би 
један према 2,2. То је неупоредиво боље од тренутног стања, али 
није довољно да се трошкови пензија у потпуности покривају из 
доприноса”, истакла је Тимотијевићева. 

Због свега наведеног поставља се питање има ли онда 
уопште сврхе чекати пензију, питали су се и се аутори истра-
живања чији резултати су објављени у Новом магазину. Ево не-
оспорних чињеница до којих су они дошли: Србија издваја око 
14 одсто бруто домаћег производа за пензије, од чега половину 
из државног буџета. Пензијски систем ће ове године коштати 
више од 500 милијарди динара, а очекује нас неколико десетина 
хиљада нових пензионера. Не би било коректно рећи да су пен-
зије једини удар на слабашне државне финансије, али не може 
се никако превидети њихов велики допринос. У сваком случају, 
стање је на дуге стазе неодрживо. Дотле се стигло, јер пензиони 
систем годинама није усклађиван са актуелним друштвеним и 
демографским процесима и могућностима привреде. Да ствар 
буде много гора, смутњу деведесетих многи су искористили да 
се домогну пензије “преко реда”, па данашње друштво “шлепа” и 
њих. Пензионери су нам “млади” - око трећине је млађе од старо-
сне границе.

Статистика после пооштравања критеријума одласка у ин-
валидску пензију показује колико је превремено пензионисање 
оштетило систем - број инвалидских пензионера у осигурању 
запослених падао је годишње по стопи од 2 до 3 одсто, а учешће 
инвалидских у укупном броју пензионера је са 31 одсто 2002. 
пало на једну петину. Не може се, с друге стране, занемарити ни 
да стотине хиљада пензионера својим примањима већ баланси-
рају на ивици егзистенције и да их свака наредна уштеда може 
погурати преко те границе.

Једначина коју морају да реше реформатори је како успоста-
вити финансијски одржив пензиони систем који ће истовремено 
омогућити и адекватне приходе и пристојан животни стандард 
старијим суграђанима. 

    СМЦ

Сива економија
Обим сиве економије, у којој предузећа избегавају 

плаћање пореза и заобилазе прописе, у Србији је опао мање 
него у било којој од 11 испитаних земаља централне и источне 
Европе, показала је најобимнија студија ове врсте спроведена 
у Србији у последњих 15 година. Сива економија је у Србији и 
даље озбиљан привредни и политички изазов, наводе аутори 
студије, Америчка агенција за међународни развој (УСАИД) и 
Фондација за развој економске науке (ФРЕН). Њиховим истра-
живањем откривено је да се сива економија у Србији смањила 
за тек три одсто, са 33,2% БДП 2001. на 30,1% у 2010. години.

„Сива економија је један од највећих изазова са којима је 
суочена српска привреда”, рекао је професор Фридрих Шнај-
дер, један од стручњака који су за УСАИД Пројекат за боље ус-
лове пословања спровели ово истраживање. Последице рада у 
сивој зони су утаја пореза, дисторзија тржишта, нелојална кон-
куренција и неефикасна расподела ресурса. У многим земља-
ма у транзицији, па тако и у Србији, сива економија је велика 
препрека развоју снажног приватног сектора и функционалне 
тржишне привреде.

„Преко 85% предузећа обухваћених испитивањем навело 
је да у њиховом сектору раде и фирме из сиве зоне, што им оте-
жава пословање. Пословању у сивој економији склоније су нове 
фирме, грађевинска предузећа, предузетници, као и преду-
зећа из централне Србије”, рекла је професорка Горана Крстић, 
један од коаутора студије.

„Сузбијање сиве зоне доноси јасну економску корист”, ре-
као је Ли Лиценбергер, отправник послова Амбасаде САД. На 
пример, у студији се процењује да би Србија смањењем обима 
пословања у сивом сектору могла да повећа приходе од поре-
за за око 1% бруто домаћег производа, односно приближно 33 
милијарде динара, у наредне три године. У студији су наве-
дене и бројне препоруке за борбу против сиве економије, суз-
бијање пореске утаје, реформу система парафискалних намета 
и смањење трошкова легалног пословања. Такође, предлажу 
се мере за унапређење финансијског сектора у Србији и посло-
вног окружења за његов рад.

„Ова студија пружа додатан подстицај за спровођење мно-
гих реформи које је Влада Србије већ препознала као приори-
тете, а међу њима су радно законодавство, приступ изворима 
финансирања, пореска политика, инспекције и грађевинске 
дозволе. Из ње се могу видети контекст и значај ових рефор-
ми, она је доказ да је не учинити ништа лош потез”, рекао је 
Лиценбергер.
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Интервју са послодавцем

Морате показати ентузијазам, флексибилност, 
спремност да одговорите на изазов, жељу за 
напредовањем и самопоуздање

Кључ успешног интервјуа лежи у вашој способности да 
пренесете позитиван став о себи и потенцијалном послу. 
Морате показати ентузијазам, флексибилност, спрем-
ност да одговорите на изазов, жељу за напредовањем и 
самопоуздање. Поред тога, будите спремни да одговори-

те на питање: “Због чега би требало да вам понудим посао?”

Шта послодавци очекују
Поседујете ли способности за обављање посла?

- Вештине (обученост, тражено искуство или неко слично)
- Степен образовања
- Хобији (ствари које радите из забаве, а које се могу примени-

ти у послу)
- Способности (добра способност учења, довитљивост)
- Интересовања (читање књига, часописа или материјала из 

ваше области)

Да ли сте поуздани?
- Лојалност (људи на вас могу да се ослоне)
- Редовност на послу (редован долазак на посао) 
- Тачност (долазите на време или, још боље, пре времена)
- Мотивисаност за посао (поседујете самоиницијативу и није 

вам увек потребно говорити шта да радите)

Да ли сте упознати са послом или фирмом?
- Блиска вам је терминологија која се односи на домен вашег 

посла.
- Постављате питања из којих се види да познајете посао и 

фирму.

Колико се добро слажете са другима?
- Умете да покажете разумевање за друге.
- Кооперативни сте.
- Умете да прихватите надређеног.
- Спремни сте да учествујете у другим активностима, нпр. да 

будете члан тима за куглање.
- Не свађате се, не преносите трачеве, не жалите се.

Умете ли да створите позитивну слику о себи?
- Одајете утисак да вам је заиста стало до посла.
- Будите спремни да радите прековремено.
- Будите оптимистични - смешите се.
- Будите што самоуверенији.
- Обуците се сходно послу за који се пријављујете или мало боље.
- Будите уредни и чисти.

Умете ли да се изборите са евентуалним проблематичним 
сегментима?

- Избегавајте да говорите о проблемима, може се протумачити 
да ће имати негативан утицај на обављање посла.

- Ако послодавац укаже на неки проблем, будите спремни да 
укратко објасните начин на који ћете се изборити са тим про-
блемом, као и то да он неће утицати на посао. Неки од тих 
проблема могу се односити на здравствено стање, превоз до 
посла, чување деце, године старости, радно искуство, завис-
ност од лекова, постојање емоционалне болести, брачне про-
блеме, итд.

Неприкладна питања
Током интервјуа вам могу бити постављена питања која се 

сматрају незаконитим или неприкладним. На пример, сматра се 
неприкладним да послодавац поставља питања у вези са полом, 

расом, верском исповешћу, националним пореклом, брачним ста-
тусом или задире у ваш приватни живот зарад информација које 
нису у вези са послом. Шта можете учинити уколико вам је такво 
питање постављено? Сачекајте тренутак како бисте проценили 
ситуацију. Поставите себи следећа питања:

- У којој мери је ово питање допринело да се осећам не-
лагодно?

- Да ли ми изгледа да саговорник не зна да је питање 
неприкладно?

- Да ли ће саговорник бити мој шеф?

Уколико одлучите да одговорите на питања, будите кратки и 
покушајте што пре да вратите разговор на приказ ваших вештина 
и способности. На пример, ако вам је постављено питање о вашим 
годинама, можете рећи: “Имам преко четрдесет година и богато 
искуство које у великој мери може допринети вашој компанији”. 
Ако нисте сигурни да ли желите да одговорите на питање, тра-
жите да вам појасне на који начин је дато питање повезано са ва-
шим квалификацијама за посао. Одговорите на питање уколико 
добијете разумно објашњење. Ако осећате да питања нису оправ-
дана, можете рећи да не видите никакву везу између питања и 
ваших квалификација за посао и да бисте радије да на њега не 
одговорите. 

Након интервјуа
Током завршне фазе интервјуа бићете питани да ли имате 

још неких питања. Ако имате, поставите релевантно питање на 
које нисте добили одговор. Истакните своје јаче стране о којима 
није било речи. Уколико је у плану још један интервју, сазнајте све 
потребне информације. Ако се ради о финалном интервјуу, распи-
тајте се када ће одлука бити донета и када можете да позовете. 
Захвалите се саговорнику ословљавајући га по имену и поздра-
вите се.

Убрзо након интервјуа важно је да га оцените. Када се интер-
вју заврши, требало би да урадите следеће: запишите тачно име 
и титулу саговорника/испитивача; поновите шта посао подразу-
мева и запишите који је следећи корак; изнесите свој утисак о ин-
тервјуу; запишите шта је било добро, а шта не; oцените шта је оно 
што сте научили из овог искуства и како можете побољшати своје 
понашање и излагање на будућим интервјуима. 

Након интервјуа треба послати писмо, у коме ћете се посло-
давцу захвалити на указаном времену и пруженој прилици. Не 
пропустите да то урадите, јер вам то може обезбедити предност 
у односу на остале кандидате. Ваше писмо треба да буде јасно и 
кратко, да изрази вашу захвалност за време које вам је посветио 
испитивач, да показује ентузијазам за посао и увери да желите 
посао и да сте у стању да га обављате.

После недељу дана
Ако вам током интервјуа нису рекли када ће бити донета од-

лука о томе ко ће бити примљен на радно место, позовите након 
недељу дана. Ако вам кажу да одлука још није донета, сазнајте 
да ли сте још увек у конкуренцији за посао. Питајте да ли постоје 
још нека питања која би испитивач желео да вам постави, нпр. о 
квалификацијама. Понудите се да дођете на још један интервју, 
ако је потребно. Поновите да сте веома заинтересовани за посао. 

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

(Извор: Активно тражење посла - Радна свеска за учеснике)

ПРАВИ ЧОВЕК НА 
ПРАВОМ МЕСТУ
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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

240

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

београ д

„селена“ доо
11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а
тел. 011/2601-552, 063/658-887

Консултант на пројектима 
увођења ISO стандарда и 
HASAP система
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
ФОН, смер - управљање квалитетом, 
пожељна возачка дозвола „Б“ катего-
рије, знање енглеског језика (средњи 
ниво). Пријаве слати на е-mail: selena.
dоо@sezampro.rs, у року од 10 дана од 
дана објављивања.

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

Оглас објављен 29.05.2013. годи-
не у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: дип-
ломирани правник.

јагодина

оПштинска уПрава 
оПштине свилајнаЦ
35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Извршилац послова 
канцеларије за локални 
економски развој
за рад у Одсеку за инвестиције, у 
Одељењу за буџет и финансије

УСЛОВИ: Поред општих услова пред-
виђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: да је држа-
вљанин Републике Србије, да има завр-
шен VII степен стручне спреме, фило-
лошки факултет, са 1 годином радног 
искуства, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе, 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. Пријаве са ове-
реним доказима о испуњавању услова 
огласа (оверена фотокопија дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, доказ да се про-
тив кандидата не води истрага) могу се 
поднети у року од 8 дана од дана обја-
вљивања, на адресу: Општинска упра-

ва Општине Свилајнац, са назнаком: 
„За оглас“, 35210 Свилајнац, Светог 
Саве 102. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

Градска уПрава 
Града јаГодине
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Портир
за рад у Одељењу за управу, на 
одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 
КВ радник машинбравар, угоститељ, 
инсталатер и 6 месеци радног стажа, 
да је кандидат држављанин Републике 
Србије, 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 има 
општу здравствену способност. Прија-
ва на оглас, са доказима о испуњавању 
услова, подноси се у року од 8 дана од 
дана објављивања, на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

КиКинда

Центар за 
соЦијални рад - кањиЖа
24420 Кањижа, Главни трг 4
тел. 024/873-427

Радник на пословима 
социјалног рада - водитељ 
случаја
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани социјални радник, дипло-
мирани психолог, дипломирани педа-
гог, дипломирани специјални педагог 
или дипломирани андрагог - доказ: 
диплома или уверење о стеченом 
звању; да је кандидат држављанин РС 
(уверење о држављанству); извод из 
матичне књиге рођених; да има општу 
здравствену способност (лекарско уве-
рење о здравственој способности); 
уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у државним органима 
и да се против њега не води истрага, 
односно да није подигнута оптужница; 
потврда о радном стажу - ако кандидат 
има стаж; кратка биографија. Пријаве 
са потребном документацијом која није 
старија од 6 месеци, а којом се доказује 
испуњеност општих и посебних усло-
ва конкурса (у оригиналу или оверене 
фотокопије), слати на горенаведену 
адресу Центра. Пријаве без потребних 
доказа и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

КосовсКа митровица

јкП „термокос“ Приштина
Са привременим седиштем у Грачаници
38205 Грачаница

Директор

УСЛОВИ: за директора може бити иза-
брано лице које поред општих услова 
прописаних Законом о раду испуња-
ва и следеће услове: завршен правни, 
економски, грађевински, архитектон-
ски, машински, електротехнички или 
технички факултет - VII или VI степен, 
да je држављанин РС, радно искуство 
најмање 3 године на руководећем мес-
ту, извод из матичне књиге рођених, 
оверена фотокопија дипломе о завр-
шеној стручној спреми, оверена фото-
копија радне књижице, уверење да 
није осуђиван или да се против њега 
не води истрага и кривични поступак за 
кривична дела предвиђена законом и 
под условима закона. Пријаве са доку-
ментацијом у оригиналу или у овере-
ној фотокопији достављају се конкурс-
ној комисији, у року од 8 дана од дана 
објављивања, на горенаведену адре-
су, са назнаком: „Пријава по конкурсу“ 
или предати лично архиви предузећа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

лесКовац

оПштинско веЋе 
оПштине бојник
16205 Бојник, Трг слободе 2-4
тел. 016/821-214, 821-174

Начелник Општинске управе

УСЛОВИ: завршен правни факултет, 
положен државни стручни испит и нај-
мање 5 година радног искуства у стру-
ци. Поред посебних услова, кандидат 
мора да испуњава и опште услове про-
писане чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима: да је државља-
нин Републике Србије; да је пунолетан; 
да има општу здравствену способност; 
да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Уз пријаву са 
биографијом подносе се следећа доку-
мента у оригиналу или у овереној фото-
копији: диплома о завршеном прав-
ном факултету; уверење о положеном 
државном стручном испиту; доказ о 
радном искуству у струци; радна књи-
жица; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (издат 
на обрасцу сходно Закону о матичним 
књигама, објављеном у „Службеном 
гласнику РС“, бр. 20/09); уверење о 
здравственом стању (лекарско уве-

администрација и управа
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рење доставља кандидат који буде 
изабран); уверење Полицијске управе 
да лице није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (издато 
након објављивања огласа). Доставље-
ну документацију Општинска управа 
задржава у својој архиви. Пријаве сла-
ти на адресу: Општинско веће Општине 
Бојник, Трг слободе 2-4, 16205 Бојник 
или предати на писарници Општинске 
управе Општине Бојник, са назнаком: 
„Пријава на јавни оглас за начелника“. 
Рок за подношење пријава је 8 дана 
и исти почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања. Пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или у овереној фотокопији 
у општини или суду, као и непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Додат-
не информације могу се добити на број 
телефона: 016/821-214, лок. 121, особа 
за контакт: Иван Величковић.

оПштинска уПрава 
OПштине медвеЂа
16240 Медвеђа, Јабланичка 48

Систем администратор

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани инжењер електротехни-
ке на профилу за рачунарску технику 
и информатику, најмање 1 година рад-
ног искуства у струци, положен држав-
ни стручни испит за рад у државним 
органима. Општи услови које кандидат 
треба да испуњава сходно чл. 6 Закона 
о радним односима у државним органи-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да 
је држављанин Републике Србије; да је 
пунолетан; да има општу здравствену 
способност; 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 посло-
ва у државном органу; да испуњава 
друге услове утврђене законом, другим 
прописима или актом о систематиза-
цији радних места у органу. Документа 
за подношење молбе: оверена фото-
копија дипломе о завршеној стручној 
спреми; извод из матичне књиге рође-
них (оверена фотокопија - не старија 
од 6 месеци); уверење о држављанству 
РС (оверена фотокопија - не старија од 
6 месеци); уверење о здравственој спо-
собности (накнадна достава по доно-
шењу одлуке о пријему кандидата); 
уверење службе за запошљавање да 
се лице налази на тржишту рада (уко-
лико је лице незапослено) и доказ о 
радном искуству у струци, фотокопија 
радне књижице; уверење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 

месеци или за кривично дело које га 
чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу (уверење издаје 
полицијска управа); уверење да против 
лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница (уверење издаје 
надлежни суд). Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Рок за пријаве је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве предати 
на писарници или слати на адресу: 
Општинска управа Општине Медвеђа, 
са назнаком: „За оглас“, Јабланичка 
48, 16240 Медвеђа. Контакт телефони: 
016/891-138 и 016/891-907.

Град лесковаЦ 
Градска уПрава за 
инсПекЦијске Послове
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Послови спровођења извршења 
извршних решења, комуналне 
и инспекције за заштиту 
животне средине

УСЛОВИ: стечено високо образовање 
на студијама првог степена (основне 
академске студије - мастер, основне 
струковне студије), односно на студија-
ма у трајању до три године, 3 године 
радног искуства и положен стручни 
испит за рад у органима државне упра-
ве. Уз пријаву на оглас поднети сле-
дећу документацију: оригинал или ове-
рену фотокопију допломе о стручној 
спреми; уверење да кандидат поседује 
општу здравствену способност (лекар-
ско уверење); извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству; 
уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном 
органу; уверење о положеном струч-
ном испиту за рад у органима државне 
управе и локалне самоуправе; фото-
копију радне књижице. Поднета доку-
ментација из ст. 2, 3, 4 и 5 не сме бити 
старија од 6 месеци. Пријава на оглас 
са доказима о испуњавању услова под-
носи се у року од 8 дана од дана обја-
вљивања, на наведену адресу. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

Град лесковаЦ 
Градска уПрава за 
инсПекЦијске Послове
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Технички секретар
на одређено време до повратка 
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV 
степен, једна година радног искуства, 
положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе. Уз пријаву на оглас 
поднети следећу документацију: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о 
стручној спреми; уверење да кандидат 
поседује општу здравствену способност 
(лекарско уверење); извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављан-
ству; уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном 
органу; уверење о положеном струч-
ном испиту за рад у органима државне 
управе и локалне самоуправе; фото-
копију радне књижице. Поднета доку-
ментација из ст. 2, 3, 4 и 5 не сме бити 
старија од 6 месеци. Пријава на оглас 
са доказима о испуњавању услова под-
носи се у року од 8 дана од дана обја-
вљивања, на наведену адресу. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

лозница

туристиЧка орГанизаЦија 
оПштине круПањ
15314 Крупањ, Мачков камен 3

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство РС, висока 
стручна спрема, високо образовање 
у трајању од најмање четири године 
туристичког смера или завршен правни, 
економски или географски факултет, 
радно искуство најмање три године и да 
кандидат испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду. Уз пријаву канди-
дат подноси: уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; уве-
рење да није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за вршење ове 
функције; уверење да није под истрагом 
и да се против њега не води кривични 
поступак; оверену фотокопије дипло-
ме (доказ о завршеном факултету); 
потврду о радном искуству или овере-
ну фотокопију радне књижице, уверење 
о општој здравственој способности и 
биографске податке са прегледом кре-
тања у служби. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена код надлежног органа. Пријаве 
слати на адресу установе, са назнаком: 
„Јавни конкурс за именовање директора 
Туристичке организације Општине Кру-
пањ“, у року од 15 дана од дана обја-
вљивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Обука за
активно 
тражење
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Посао се не чека, 
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предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање
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Град лозниЦа 
Градска уПрава
15300 Лозница, Карађорђева 2
тел. 015/882-240

1. Послови заштите животне 
средине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
факултет природних или техничких 
наука, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 3 
година радног искуства у струци.

2. Самостални извршилац 
на пословима финансирања 
здравствене и социјалне 
заштите

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
економски факултет, положен стручни 
испит за рад у органима државне упра-
ве, најмање 2 године радног искуства 
у струци.

3. Финансијски администратор 
за евиденцију градске имовине 
и усаглашавање стања - 
књиговођа

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, 
економски смер, положен стручни 
испит за рад у органима државне упра-
ве и најмање 2 године радног искуства 
у струци.

4. Послови вођења бирачких 
спискова

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, 
економског, правног или информатич-
ког смера, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе и нај-
мање 2 године радног искуства у стру-
ци.

5. Дактилограф

УСЛОВИ: основна школа, положен дак-
тилографски курс и најмање 1 година 
радног искуства у струци.

6. Портир - чувар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
друштвеног или техничког смера.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат 
доставља: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о општој 
здравственој способности; 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, уверење да се 
против њега не води истрага; уверење 
о положеном стручном испиту за рад 
у органима државне управе, доказ о 

радном искуству. Доказ о испуњености 
услова у погледу опште здравствене 
способности кандидати ће доставити 
по коначности одлуке о избору, а пре 
доношења решења о пријему у радни 
однос. Пријаве на оглас са потребним 
документима подносе се начелнику 
Градске управе, преко писарнице Гра-
да Лознице, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

ниш

оПштинско веЋе 
оПштине доЉеваЦ
18410 Дољевац, Николе Тесле 121
тел. 018/810-054

Начелник Општинске управе 
Општине Дољевац
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет; 
положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе; најмање 5 годи-
на радног искуства у струци; да је кан-
дидат држављанин Републике 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 неподоб-
ним за обављање послова у државном 
органу. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе; оверену фотоко-
пију радне књижице; оверену фото-
копију доказа о положеном стручном 
испиту за рад у органима државне 
управе; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству РС; ори-
гинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; уверење о 
општој здравственој способности (не 
старије од 6 месеци); уверење да кан-
дидат није осуђиван за горенаведена 
дела (не старије од 6 месеци). Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

слуЖба за Послове 
ГрадонаЧелника
18000 Ниш

Реализација послова 
Градоначелника
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, 
факултет техничког или друштвеног 
смера; да је кандидат држављанин 
Републике Србије; да је пунолетно 
лице; да има општу здравствену спо-
собност; 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. Учесници 
огласа дужни су да уз пријаву приложе 
оригинале или оверене копије доказа 
о испуњености свих услова из огласа. 
Уверење о држављанству и уверење 
надлежне полицијске управе о неосуђи-
ваности не смеју бити старији од 6 
месеци. Уверење о општој здравственој 
способности (не старије од 6 месеци) 
кандидат ће доставити по коначности 
одлуке о избору. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на адресу: 
Управа за грађанска стања и опште 
послове, Николе Пашића 24, Ниш.

Послови организације рада са 
медијима
на одређено време до 31.12.2013. 
године

УСЛОВИ: факултет друштвених наука; 
познавање рада на рачунару; да је кан-
дидат држављанин Републике 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 непо-
добним за обављање послова у држав-
ном органу. Учесници огласа дужни 
су да уз пријаву приложе оригинале 
или оверене копије доказа о испуње-
ности свих услова из огласа. Уверење 
о држављанству и уверење надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности 
не смеју бити старији од 6 месеци. Уве-
рење о општој здравственој способно-
сти (не старије од 6 месеци) - кандидат 
ће доставити по коначности одлуке о 
избору. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на адресу: Управа за 
грађанска стања и опште послове, 
Николе Пашића 24, Ниш.

Пословно - технички секретар 
канцеларије
у Канцеларији за локални 
економски развој

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
друштвеног, природног или техничког 
смера; знање енглеског језика; позна-
вање рада на рачунару; да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да је 
пунолетно лице; да има општу здрав-
ствену способност; да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну каз-

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу

администрација и управа
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ну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном 
органу. Учесници огласа дужни су да уз 
пријаву приложе оригинале или оверене 
копије доказа о испуњености свих усло-
ва из огласа. Уверење о држављанству и 
уверење надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности не смеју бити старији од 
6 месеци. Уверење о општој здравстве-
ној способности (не старије од 6 месеци) 
кандидат ће доставити по коначности 
одлуке о избору. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу: Упра-
ва за грађанска стања и опште послове, 
Николе Пашића 24, Ниш.

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 рад-
ним односима у државним орга-
нима („Службени 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. Зако-
на, 23/13-одлука УС) и члана 5 
Одлуке о оснивању Службе за 
управљање људским ресурсима 
(„Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 
3/13), Служба за управљање људ-
ским 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 покрајин-
ских органа.

2. Радно место које се попуњава:

Виши сарадник - диспечер, на 
неодређено време 
1 извршилац

3. Опис послова радног места:

Обавља прецизно одређене и мање 
сложене административне, финансиј-
ско-материјалне и статистичко-евиден-

ционе послове у вези обрачуна цена за 
набављену робу, води пословне књиге-
помоћне евиденције везано за картице 
за гориво и друго, врши регистрацију 
возила, одговоран за правилну приме-
ну утврђених метода рада, поступака 
и стручних техника, а самосталност у 
раду ограничена је редовним надзором 
непосредног руководиоца и његовим 
општим и појединачним упутствима за 
решавање сложенијих рутинских струч-
них проблема, обавља и друге послове 
по налогу директора, помоћника дирек-
тора и начелника одељења.

4. Услови потребни за запослење 
на радном месту:

Високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске студије, 
основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању до три године и нај-
мање три године радног стажа у стру-
ци, положен државни стручни испит, 
способност за обављање прецизно 
одређених и мање сложених послова у 
којима се примењују утврђене методе 
рада, стручне технике односно утврђе-
ни поступци, основни ниво оспособље-
ности за рад на рачунару (ECDL START) 
и пробни рад од три месеца.

5. Посебни услови:

У радни однос у државном органу 
не може бити примљено лице које је 
осуђивано за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу.

6. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених 
кандидата доноси директор Управе за 
заједничке послове покрајинских орга-
на.

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 објављивања огласа на сајту 
Националне службе за запошљавање. 
Рок почиње да тече 04. јула 2013. годи-
не, а истиче 18. јула 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Управа за заједничке послове покрајин-
ских органа, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање 
обавештења о огласу:

Милица Ивковић, самостални струч-
ни сарадник II за нормативно-правне 
послове, радне односе и послове писа-
рнице - начелник одељења, број теле-
фона: 021/4874-232.

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 ове-
рена фотокопија);

- 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 спре-
ми (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе);

- потврда о оспособљености за рад на 
рачунару (ECDL START) - оригинал 
или оверена фотокопија;

- уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у органу 
управе (оригинал или оверена фото-
копија);

- фотокопија доказа о радном стажу 
у струци (потврде, решења, уговори 
и други акти из којих се може утвр-
дити на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечен радни 
стаж);

- фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања:

03. јули 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет 
страници Службе за управљање људ-
ским ресурсима, на огласној табли Вла-
де Аутономне Покрајине Војводине, на 
огласној табли Управе за заједничке 
послове покрајинских органа и на сајту 
Националне службе за запошљавање.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

администрација и управа
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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 рад-
ним односима у државним орга-
нима („Службени 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. Зако-
на, 23/13-одлука УС) и члана 5 
Одлуке о оснивању Службе за 
управљање људским ресурсима 
(„Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 
3/13), Служба за управљање људ-
ским 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 покрајин-
ских органа.

2. Радно место које се попуњава:

Референт за административне 
послове, на неодређено време 
1 извршилац

3. Опис послова радног места:

Обавља помоћно-техничке, админи-
стративне и друге послове везано за рад 
Одељења и Групе и потребе помоћника 
директора, врши експедицију свих ака-
та из Одељења и Групе, прати рокове 
достављених аката, одлаже их у пред-
мете јавних набавки према врстама 
поступка, прати објављивање огласа о 
јавним набавкама, обавља администра-
тивне послове за потребе комисије за 
јавне набавке, врши завођење предме-
та у писарници и њихово архивирање, 
стара се о потписивању извештаја о 
стручној оцени понуда, доставља уго-
воре секторима и води евиденцију уго-
вора из свих поступака јавних набав-
ки и стара се о њиховом одлагању и 
архивирању, обавља послове службе-
ника за јавне набавке, са ограниченим 
бројем једноставних сличних задатака 
у којима се примењују једноставне и 
прецизно утврђене методе рада и пос-
тупци, одговоран је за правилну приме-
ну утврђених метода рада и поступака, 

а самосталност у раду је ограниче-
на повременим надзором руководио-
ца, обавља и друге послове по нало-
гу начелника одељења и руководиоца 
групе.

4. Услови потребни за запослење 
на радном месту:

Образовање стечено у средњој школи, 
финансијског смера, радни стаж у стру-
ци од најмање шест месеци, положен 
државни стручни испит, стечен серти-
фикат за службеника за јавне набавке, 
основни ниво оспособљености за рад 
на рачунару (ECDL START) и пробни рад 
од три месеца.

5. Посебни услови:

У радни однос у државном органу 
не може бити примљено лице које је 
осуђивано за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу.

6. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених 
кандидата доноси директор Управе за 
заједничке послове покрајинских орга-
на.

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 објављивања огласа на сајту 
Националне службе за запошљавање. 
Рок почиње да тече 04. јула 2013. годи-
не, а истиче 18. јула 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Управа за заједничке послове покрајин-
ских органа, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање 
обавештења о огласу:

Милица Ивковић, самостални струч-
ни сарадник II за нормативно-правне 
послове, радне односе и послове писа-
рнице-начелник одељења, број теле-
фона: 021/4874-232.

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 ове-
рена фотокопија);

- 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 спре-
ми (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе);

- потврда о оспособљености за рад на 
рачунару (ECDL START) - оригинал 
или оверена фотокопија;

- уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у органу 
управе (оригинал или оверена фото-
копија);

- сертификат службеника за јав-
не набавке-оригинал или оверена 
фотокопија;

- фотокопија доказа о радном стажу 
у струци (потврде, решења, уговори 
и други акти из којих се може утвр-
дити на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечен радни 
стаж);

- фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања:

03. јули 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет 
страници Службе за управљање људ-
ским ресурсима, на огласној табли Вла-
де Аутономне Покрајине Војводине, на 
огласној табли Управе за заједничке 
послове покрајинских органа и на сајту 
Националне службе за запошљавање.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни 
центар

администрација и управа
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На основу члана 9 Закона о рад-
ним односима у државним орга-
нима („Службени 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. Зако-
на, 23/13-одлука УС) и члана 5 
Одлуке о оснивању Службе за 
управљање људским ресурсима 
(„Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 
3/13), Служба за управљање људ-
ским 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 покрајин-
ских органа.

2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за 
материјално - финансијске 
послове, на одређено време у 
својству приправника 
1 извршилац

3. Опис послова радног места:

Обавља мање сложене материјал-
но-финансијске послове и учествује у 
изради извештаја о извршењу, прати 
реализацију уговора везано за захтеве 
за плаћање, израђује захтеве за преу-
зимање обавеза, води помоћне евиден-
ције остварених прилива, извршених 
исплата, евиденције расхода и издата-
ка према изводима трезора АПВ, помоћ-
не евиденције добављача, евиденције 
расположивих средстава према извори-
ма финансирања, саставља финансијс-
ке извештаје о оствареним приходима 
и примањима, извршеним расходима и 
издацима, послове сравњивања помоћ-
них евиденција са пословним књигама 
по кварталима и на годишњем нивоу, 
израђује захтеве за плаћање и обрачу-
не (уговори о делу, ауторски хонорари, 
солидарне помоћи и друго), израђује 
решења везано за захтеве за плаћање, 
као и излазне фактуре и води евиден-
цију излазних фактура, одговоран је 

за правилну примену утврђених мето-
да рада, поступака и стручних техни-
ка, а самосталност у раду ограничена 
је повременим надзором непосредног 
руководиоца и његовим општим усме-
рењима и општим упутствима за реша-
вање сложенијих методолошких, про-
цедуралних или техничких проблема и 
обавља друге послове по налогу помоћ-
ника директора, начелника одељења и 
шефа одсека.

4. Услови потребни за запослење 
на радном месту:

Високо образовање у области економ-
ских наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) 
или на основним студијама економије 
у трајању од најмање четири године, 
односно стечено високо образовање у 
области економских наука на студија-
ма првог степена (основне академске 
студије), оспособљеност за обављање 
мање сложених задатака у којима се 
примењују утврђене методе рада, пос-
тупци или стручне технике и пробни 
рад од три месеца.

5. Посебни услови:

У радни однос у државном органу 
не може бити примљено лице које је 
осуђивано за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу.

6. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених 
кандидата доноси директор Управе за 
заједничке послове покрајинских орга-
на.

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 објављивања огласа на сајту 
Националне службе за запошљавање. 
Рок почиње да тече 04. јула 2013. годи-
не, а истиче 18. јула 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Управа за заједничке послове покрајин-
ских органа, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање 
обавештења о огласу:

Биљана Николић, стручни сарад-
ник 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 ове-
рена фотокопија);

- 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 спре-
ми (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе);

- фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања:

03. јули 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет 
страници Службе за управљање људ-
ским ресурсима, на огласној табли Вла-
де Аутономне Покрајине Војводине, на 
огласној табли Управе за заједничке 
послове покрајинских органа и на сајту 
Националне службе за запошљавање.

Пословни центри НСЗ

Подршка у реализацији 
Предузетничке идеје

администрација и управа
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реПублика србија 
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На основу члана 9 Закона о рад-
ним односима у државним орга-
нима („Службени 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. Зако-
на, 23/13-одлука УС) и члана 5 
Одлуке о оснивању Службе за 
управљање људским ресурсима 
(„Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 
3/13), Служба за управљање људ-
ским 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 покрајин-
ских органа.

2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за 
репрезентативне објекте - шеф 
одсека, на неодређено време 
1 извршилац

3. Опис послова радног места:

Руководи радом одсека, организује, 
обједињава, усмерава рад запослених 
у одсеку, одговара за благовремено и 
правилно обављање послова, распо-
ређује послове на запослене у одсеку, 
контролише квалитет угоститељских 
услуга, стара се о благовременом и ква-
литетном одржавању и уређењу репре-
зентативних објеката, као и опреме, 
стара се о коришћењу средстава рада и 
опреме, врши надзор над извршавањем 
послова у репрезентативним објекти-
ма, обавља и друге послове по нало-
гу директора, помоћника директора и 
начелника одељења.

4. Услови потребни за запослење 
на радном месту:

Високо образовање у области организа-
ционих или техничких - менаџмент и биз-
нис наука на студијама другог степена 

(дипломске академске студије - master, 
специјалистичке академске студије) или 
на основним студијама менаџмента у 
хотелијерству или техничким студијамa 
пословног менаџмента у трајању од нај-
мање четири године и завршен приправ-
нички стаж, односно најмање годину 
дана радног стажа у струци и положен 
државни стручни  испит или најмање 
пет година радног стажа у покрајин-
ској управи и положен државни струч-
ни испит, стечено високо образовање 
на студијама првог степена менџмен-
та у хотелијерству (основне академске 
студије) и најмање четири године рад-
ног стажа у струци, положен државни 
стручни испит или најмање пет година 
радног стажа у покрајинској управи и 
положен државни  стручни испит, оспо-
собљеност за обављање мање сложених 
послова са ограниченим бројем међу-
собно повезаних различитих задатака 
у којима се примењују утврђене мето-
де рада, поступци или стручне технике, 
основни ниво оспособљености за рад на 
рачунару (ECDL START) и пробни рад од 
три месеца.

5. Посебни услови:

У радни однос у државном органу 
не може бити примљено лице које је 
осуђивано за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање посло-
ва 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 објављивања огласа на сајту 
Националне службе за запошљавање. 
Рок почиње да тече 04. јула 2013. годи-
не, а истиче 18. јула 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Управа за заједничке послове покрајин-
ских органа, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање 
обавештења о огласу:

Милица Ивковић, самостални струч-
ни сарадник II за нормативно-правне 
послове, радне односе и послове писа-
рнице-начелник одељења, број теле-
фона: 021/4874-232.

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 ове-
рена фотокопија);

- 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 спре-
ми (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе);

- потврда о оспособљености за рад на 
рачунару (ECDL START) - оригинал 
или оверена фотокопија;

- уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у органу 
управе (оригинал или оверена фото-
копија);

- фотокопија доказа о радном стажу 
у струци (потврде, решења, уговори 
и други акти из којих се може утвр-
дити на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечен радни 
стаж);

- фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања:

03. јули 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет 
страници Службе за управљање људ-
ским ресурсима, на огласној табли Вла-
де Аутономне Покрајине Војводине, на 
огласној табли Управе за заједничке 
послове покрајинских органа и на сајту 
Националне службе за запошљавање.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

администрација и управа
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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 рад-
ним односима у државним орга-
нима („Службени 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. Зако-
на, 23/13-одлука УС) и члана 5 
Одлуке о оснивању Службе за 
управљање људским ресурсима 
(„Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 
3/13), Служба за управљање људ-
ским 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 покрајин-
ских органа.

2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за 
рачуноводствене послове, на 
неодређено време 
1 извршилац

3. Опис послова радног места:

Обавља мање сложене финансијско-
материјалне и административне посло-
ве из делокруга рада Одељења, учес-
твује у пословима вођења помоћних 
књига и евиденција, сравњења помоћ-
них књига и евиденција са главном 
књигом, припреме и архивирања доку-
метације везане за наведене послове и 
друго, обавља сложене рачуноводстве-
не послове у Одељењу (израда финан-
сијских извештаја на основу подата-
ка из помоћних књига и евиденција у 
складу са прописима којима је уређено 
буџетско рачуноводство), рачуновод-
ствене контроле (утврђује формалну 
и суштинску исправност) након прије-
ма рачуноводствених исправа и пра-
теће документације, прати прописе из 
области делокруга Управе и прописе из 
области интерне финансијске контроле 
у јавном сектору, одговоран је за пра-
вилну примену утврђених метода рада, 

поступака и стручних техника, а самос-
талност у раду ограничена је повреме-
ним надзором непосредног руководи-
оца и његовим општим усмерењима и 
општим упутствима за решавање сло-
женијих методолошки, процедуралних 
или техничких проблема и обавља дру-
ге послове по налогу директора, помоћ-
ника директора, начелника одељења и 
руководиоца групе.

4. Услови потребни за запослење 
на радном месту:

Високо образовање у области економ-
ских наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-master, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) 
или на основним студијама економије 
или трговине и банкарства-дипломи-
рани економиста у трајању од најмање 
четири године и завршен приправ-
нички стаж, односно најмање годину 
дана радног стажа у струци и положен 
државни стручни испит или најмање 
пет година радног стажа у покрајинској 
управи и положен државни стручни 
испит, односно стечено високо обра-
зовање у области економских наука 
или у области трговине и банкарства 
на студијама првог степена (основне 
академске студије) и најмање чети-
ри година радног стажа у струци и 
положен државни стручни испит или 
најмање пет година радног стажа у 
покрајинској управи и положен држав-
ни стручни испит, оспособљеност за 
обављање мање сложених послова са 
ограниченим бројем међусобно пове-
заних различитих задатака у којима се 
примењују утврђене методе рада, пос-
тупци или стручне технике, основни 
ниво оспособљености за рад на рачу-
нару (ECDL START) и пробни рад од три 
месеца.

5. Посебни услови:

У радни однос у државном органу 
не може бити примљено лице које је 
осуђивано за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу.

6. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених 
кандидата доноси директор Управе за 
заједничке послове покрајинских орга-
на.

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 објављивања огласа на сајту 
Националне службе за запошљавање. 
Рок почиње да тече 04. јула 2013. годи-
не, а истиче 18. јула 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Управа за заједничке послове покрајин-
ских органа, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање 
обавештења о огласу:

Милица Ивковић, самостални струч-
ни сарадник II за нормативно-правне 
послове, радне односе и послове писа-
рнице-начелник одељења, број теле-
фона: 021/4874-232.

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 ове-
рена фотокопија);

- 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 спре-
ми (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе);

- потврда о оспособљености за рад на 
рачунару (ECDL START) - оригинал 
или оверена фотокопија;

- уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у органу 
управе (оригинал или оверена фото-
копија);

- фотокопија доказа о радном стажу 
у струци (потврде, решења, уговори 
и други акти из којих се може утвр-
дити на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечен радни 
стаж);

- фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања:

03. јули 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет 
страници Службе за управљање људ-
ским ресурсима, на огласној табли Вла-
де Аутономне Покрајине Војводине, на 
огласној табли Управе за заједничке 
послове покрајинских органа и на сајту 
Националне службе за запошљавање.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

администрација и управа
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реПублика србија 
аутономна Покрајина 
војводина 
влада аутOномне 
Покрајине војводине 
слуЖба за уПравЉање 
Људским ресурсима
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842, 021/4874-448
www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним 
односима у државним органима („Служ-
бени 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, 
23/13 - одлука УС) и члана 5 Одлуке о 
оснивању Службе за управљање људ-
ским ресурсима („Службени лист АПВ“, 
бр. 18/06 и 3/13), Служба за упра-
вљање 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 покрајин-
ских органа.

2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за припрему 
података и послове укњижбе, 
на неодређено време 
1 извршилац

3. Опис послова радног места:

Обавља опште-правне, управне, ста-
тистичко-евиденционе, нормативне и 
студијско-аналитичке послове који се 
односе на: вођење јединствене еви-
денције непокретности у јавној своји-
ни АП Војводине, збирне евиденције 
покретних ствари и евиденције покло-
на у покрајинској својини; вођење еви-
денције о стању и кретању средстава 
у јавној својини АП Војводине, укњиж-
бу непокретности у јавној својини АП 
Војводине, одговоран је за правилну 
примену утврђених метода рада, пос-
тупака и стручних техника, а самостал-
ност у раду ограничена је повременим 
надзором непосредног руководиоца и 
његовим општим усмерењима и опш-
тим упутствима за решавање сложе-
нијих методолошких, процедуралних 
или техничких проблема, обавља и 
друге послове по налогу директора и 
помоћника директора.

4. Услови потребни за запослење 
на радном месту:

Високо образовање у области прав-
них наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-master, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) или 
на основним студијама права у трајању 
од најмање четири године и завршен 
приправнички стаж, односно најмање 
годину дана радног стажа у струци од 
тога најмање шест месеци у имовинско-
правним пословима и положен државни 
стручни испит или најмање пет година 
радног стажа у покрајинској управи, од 
тога најмање шест месеци у имовинско-
правним пословима и положен државни 
стручни испит, стечено високо образо-
вање на студијама права првог степена 
(основне академске студије) и најмање 
четири године радног стажа у струци, 
од тога најмање шест месеци на имо-
винско-правним пословима, положен 
државни стручни испит или најмање 
пет година радног стажа у покрајинској 
управи, од тога најмање шест месе-
ци у имовинско-правним пословима и 
положен државни стручни испит, оспо-
собљеност за обављање мање сложе-
них послова са ограниченим бројем 
међусобно повезаних различитих зада-
така у којима се примењују утврђене 
методе рада, поступци или стручне тех-
нике, основни ниво оспособљености за 
рад на рачунару (ECDL START) и пробни 
рад од три месеца.

5. Посебни услови:

У радни однос у државном органу 
не може бити примљено лице које је 
осуђивано за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу.

6. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених 
кандидата доноси директор Управе за 
заједничке послове покрајинских орга-
на.

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 објављивања огласа на сајту 
Националне службе за запошљавање. 
Рок почиње да тече 04. јула 2013. годи-
не, а истиче 18. јула 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Управа за заједничке послове покрајин-
ских органа, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање 
обавештења о огласу:

Милица Ивковић, самостални струч-
ни сарадник II за нормативно-правне 
послове, радне односе и послове писа-
рнице - начелник одељења, број теле-
фона: 021/4874-232.

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 ове-
рена фотокопија);

- 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 спре-
ми (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе);

- потврда о оспособљености за рад на 
рачунару (ECDL START) - оригинал 
или оверена фотокопија;

- уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у органу 
управе (оригинал или оверена фото-
копија);

- фотокопија доказа о радном стажу 
у струци (потврде, решења, уговори 
и други акти из којих се може утвр-
дити на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечен радни 
стаж);

- фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања:

03. јули 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет 
страници Службе за управљање људ-
ским ресурсима, на огласној табли Вла-
де Аутономне Покрајине Војводине, на 
огласној табли Управе за заједничке 
послове покрајинских органа и на сајту 
Националне службе за запошљавање.

оПштина темерин 
оПштинска уПрава
21235 Темерин

Пословно - технички секретар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
друштвеног смера; положен стручни 
испит за рад у државним органима; нај-
мање једна година радног искуства; да 
је кандидат држављанин РС; да је пуно-
летан; да има општу здравствену спо-
собност; да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Пријаве 
се достављају начелнику Општинске 
управе Општине Темерин.

администрација и управа
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панчево

исПравка конкурса 
оПштинска уПрава ковин
26220 Ковин, ЈНА бр. 5
тел. 013/742-104, 742-268
e-mail: skupstinа@kovin.org.rs

Конкурс објављен 26.06.2013. 
године у публикацији „Послови“, 
мења се за радно место: здрав-
ствена и социјална заштита, 
унапређење људских и мањин-
ских права и финансирање јав-
них служби, тако што се наведени 
текст брише, и гласи: извршилац 
за послове буџета. Услови: VII сте-
пен стручне спреме, економски 
факултет, најмање једна година 
радног искуства, познавање рада 
на рачунару и положен држав-
ни стручни испит. У осталом делу 
текст конкурса је непромењен.

Ужице

оПштинска уПрава 
оПштине Чајетина
31310 Чајетина
Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Дипломирани правник - 
приправник
на одређено време од једне године
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образо-
вање на правном факултету, студије 
у трајању од 4 године. Поред оверене 
фотокопије дипломе (уверења) о сте-
ченом високом образовању, кандидат 
уз пријаву треба да достави и доказе 
о испуњености општих услова за рад у 
државним органима: извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављан-
ству РС; доказ о општој здравственој 
способности; доказ да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за 
дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Пријава на оглас“.

ваљево

Градска уПрава за 
локални развој, 
Привреду, урбанизам 
и комуналне Послове 
Града ваЉева
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Послови заштите животне 
средине
за рад у Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство, саобраћај и 
заштиту животне средине

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате: 
да су држављани Републике Србије; да 
су пунолетни; да имају општу здрав-
ствену способност; да нису под истра-
гом и да нису осуђивани за кривично 
дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које их чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Посеб-
ни услови: VII степен стручне спре-
ме, завршен технолошки факултет, 
пољопривредни факултет, ПМФ или 
шумарски факултет; положен струч-
ни испит за рад у органима државне 
управе; најмање једна година радног 
искуства. Уз пријаву на оглас, као дока-
зе о испуњености услова, кандидати 
подносе следећу документацију: извод 
из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном 
факултету; оверену фотокопију радне 
књижице; доказ о радном искуству; 
оверену фотокопију потврде о поло-
женом стручном испиту за рад у органу 
државне управе; уверење да се не води 
истрага за кривична дела; уверење да 
лице није осуђивано за кривична дела 
на безусловну казну затвора у трајању 
од 6 месеци; лекарско уверење овла-
шћене здравствене установе о психо-
физичким способностима потребним 
за обављање послова комуналне поли-
ције; личну и радну биографију. Прија-
ве са комплетном документацијом дос-
тавити у затвореној коверти, на адресу: 
Градска управа за локални развој, при-
вреду, урбанизам и комуналне посло-
ве, Карађорђева 64, 14000 Ваљево, 
са назнаком: „За избор кандидата - за 
послове заштите животне средине - 
пријава на оглас (име и презиме) - не 
отварај“. Пријаве доставити поштом 
или лично на шалтер писарнице, у при-
земљу Градске управе за локални раз-
вој, привреду, урбанизам и комуналне 
послове.

Поништење оГласа 
Градска уПрава за 
друштвене делатности, 
Финансије, имовинске и 
инсПекЦијске Послове
14000 Ваљево, Карађорђева 64

Оглас објављен 05.06.2013. годи-
не у публикацији „Послови“, за 
радно место: послови збрињавања 
избеглих лица и административни 
послови, на одређено време од 6 
месеци, поништава се у целости.

зрењанин

скуПштина 
оПштине Житиште 
месна заједниЦа меЂа
23234 Међа, Првомајска 41
тел. 023/830-010

Секретар Месне заједнице Међа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
најмање две године радног искуства, 
да кандидат није кривично кажњаван 
и да се против њега не води истрага 
или кривични поступак. Потребна доку-
ментација за пријаву на оглас: оверена 
фотокопија дипломе о завршеном шко-
ловању, фотокопија радне књижице са 
уписаним стажом, уверење да канди-
дат није кажњаван и да се против њега 
не води истрага и кривични поступак, 
фотокопија личне карте или очитана 
лична карта, писана пријава за радно 
место секретара месне заједнице Међа. 
Пријаве се шаљу поштом, на адресу: 
МЗ Међа, Првомајска 41, 23234 Међа. 
Некомплетне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Рок за прија-
ву је 8 дана од дана објављивања.
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оПштина Житиште 
оПштинска уПрава
23210 Житиште, Цара Душана 15
тел. 023/821-306, лок. 229

Послови писарнице и архиве

УСЛОВИ: високо образовање стечено 
на студијама другог степена (дипломс-
ке академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године - технички факул-
тет, дипломирани инжењер менаџмен-
та, стручни испит за рад у органима 
државне управе, једна година радног 
искуства.

Службеник за јавне набавке, 
креирање и управљање 
пројектима

УСЛОВИ: високо образовање стечено 
на студијама другог степена (дипломс-
ке академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од 
најмање четири године - дипломира-
ни инжењер информатике - технички 
факултет, положен стручни испит за 
раднике органа државне управе, сер-
тификат за обављање послова јавних 
набавки и једна година радног иску-
ства.

Послови утврђивања и наплате

УСЛОВИ: високо образовање стечено 
на студијама првог степена у трајању 
од три године, економски факултет, 
економиста, познавање рада на рачу-
нару, положен стручни испит за радни-
ке органа државне управе и једна годи-
на радног искуства.

Послови урбанизма и 
градитељства

УСЛОВИ: високо образовање стечено 
на студијама другог степена (дипломс-
ке академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од 
најмање четири године - дипломирани 
инжињер грађевинарства, грађевински 
факултет, положен стручни испит за 
раднике органа државне управе и јед-
на година радног искуства.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава 
следеће опште услове прописане чл. 6 
Закона о радним односима у државним 
органима: да је држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у држав-

ном органу, да испуњава друге услове 
утврђене законом, другим прописима 
или актом о систематизацији радних 
места у органу. Уз пријаву на оглас 
доставити: доказ о школској спреми, 
уверење о држављанству, уверење 
о општој здравственој способности 
(лекарско уверење), уверење да канди-
дат није под истрагом, односно кажња-
ван, извод из матичне књиге рођених, 
оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту за рад у државном 
органу, фотокопију личне карте, доказ 
о радном искуству (оверена фотоко-
пија радне књижице), односно за радна 
места: послови писарнице и архиве и 
службеник за јавне набавке, креирање 
и управљање пројектима - оверену 
фотокопију уверења о положеном при-
правничком испиту, уверење о трајању 
приправничког стажа од најмање једне 
године. За радно место: службеник за 
јавне набавке, креирање и управљање 
пројектима - потребно је доставити и 
оверену фотокопију сертификата за 
обављање послова јавних набавки, а 
за радно место: послови утврђивања 
и наплате - оверену фотокопију сер-
тификата ЕCDL. Пријаве са документа-
цијом достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања, на адресу: Општи-
на Житиште, Општинска управа, Цара 
Душана 15, 23210 Житиште, са назна-
ком: „Пријава на оглас“ и назнаком 
радног места за које се подноси прија-
ва. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање.

 Трговина и услуге

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 рад-
ним односима у државним орга-
нима („Службени 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. Зако-
на, 23/13-одлука УС) и члана 5 
Одлуке о оснивању Службе за 
управљање људским ресурсима 
(„Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 
3/13), Служба за управљање људ-
ским 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 покрајин-
ских органа.

2. Радно место које се попуњава:

Кафе кувар
на одређено време 
1 извршилац

3. Опис послова радног места:

Обавља послове пружања угости-
тељских услуга, припрема топле напит-
ке и безалкохолна пића за послужење, 
пере посуђе и одржава чистоћу рад-
не просторије, као и друге послове по 
налогу помоћника директора, начелни-
ка одељења и шефа одсека.

4. Услови потребни за запослење 
на радном месту:

Основно образовање.

5. Посебни услови:

У радни однос у државном органу 
не може бити примљено лице које је 
осуђивано за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

администрација и управа / трговина и услуге
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6. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених 
кандидата доноси директор Управе за 
заједничке послове покрајинских орга-
на.

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 објављивања огласа на сајту 
Националне службе за запошљавање. 
Рок почиње да тече 04. јула 2013. годи-
не, а истиче 18. јула 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Управа за заједничке послове покрајин-
ских органа, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање 
обавештења о огласу:

Биљана Николић, стручни сарад-
ник 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 ове-
рена фотокопија);

- 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 спре-
ми (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе);

- фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања:

03. јули 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет 
страници Службе за управљање људ-
ским ресурсима, на огласној табли Вла-
де Аутономне Покрајине Војводине, на 
огласној табли Управе за заједничке 
послове покрајинских органа и на сајту 
Националне службе за запошљавање.

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 рад-
ним односима у државним орга-
нима („Службени 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. Зако-
на, 23/13-одлука УС) и члана 5 
Одлуке о оснивању Службе за 
управљање људским ресурсима 
(„Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 
3/13), Служба за управљање људ-
ским 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 покрајин-
ских органа.

2. Радно место које се попуњава:

Виши референт - архивар
на одређено време 
1 извршилац

3. Опис послова радног места:

Обавља помоћно-техничке и друге 
административне послове везане за 
техничку припрему архивске грађе, 
врши пријем архивске грађе из писарни-
це, са ограниченим бројем једноставних 
сличних задатака у којима се примењују 
једноставне и прецизно утврђене мето-
де рада и поступци, одговоран је за 
правилну примену утврђених мето-
да рада и поступака, а самосталност у 
раду је ограничена повременим надзо-
ром руководиоца, као и друге послове 
по налогу помоћника директора, наче-
лника одељења и шефа одсека.

4. Услови потребни за запослење 
на радном месту:

Образовање стечено у средњој школи, 
радни стаж у струци од најмање три 
године на административим послови-
ма, положен државни стручни испит, 
основни ниво оспособљености за рад 
на рачунару (ECDL START).

5. Посебни услови:

У радни однос у државном органу 
не може бити примљено лице које је 
осуђивано за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу.

6. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених 
кандидата доноси директор Управе за 
заједничке послове покрајинских орга-
на.

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 објављивања огласа на сајту 
Националне службе за запошљавање. 
Рок почиње да тече 04. јула 2013. годи-
не, а истиче 18. јула 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Управа за заједничке послове покрајин-
ских органа, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање 
обавештења о огласу:

Биљана Николић, стручни сарад-
ник 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 ове-
рена фотокопија);

- 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 спре-
ми (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе);

- потврда о оспособљености за рад 
на рачунару (ECDL START)-оригинал 
или оверена фотокопија;

- уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у органу 
управе (оригинал или оверена фото-
копија);

- фотокопија доказа о радном стажу у 
струци (потврде, решења, уговори и 
други акти из којих се може утврдити 
на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечен радни стаж);

- фотокопија радне књижице.

www.nsz.gov.rs

ВАшА  
ПРАВА АДРЕСА:

 трговина и услуге



   |  број 524  |  03.07.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs22 

12. Датум оглашавања:

03. јули 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет 
страници Службе за управљање људ-
ским ресурсима, на огласној табли Вла-
де Аутономне Покрајине Војводине, на 
огласној табли Управе за заједничке 
послове покрајинских органа и на сајту 
Националне службе за запошљавање.

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 рад-
ним односима у државним орга-
нима („Службени 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. Зако-
на, 23/13-одлука УС) и члана 5 
Одлуке о оснивању Службе за 
управљање људским ресурсима 
(„Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 
3/13), Служба за управљање људ-
ским 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 покрајин-
ских органа.

2. Радно место које се попуњава:

Перач моторног возила
на одређено време 
1 извршилац

3. Опис послова радног места:

Обавља послове прања спољашњости 
возила, чишћење и усисавање унутра-
шњости возила, доливања течности за 
прање ветробранског стакла, одржава 
опрему за прање, као и друге послове 
по налогу помоћника директора и наче-
лника одељења.

4. Услови потребни за запослење 
на радном месту:

Основно образовање.

5. Посебни услови:

У радни однос у државном органу 
не може бити примљено лице које је 
осуђивано за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу.

6. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених 
кандидата доноси директор Управе за 
заједничке послове покрајинских орга-
на.

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 објављивања огласа на сајту 
Националне службе за запошљавање. 
Рок почиње да тече 04. јула 2013. годи-
не, а истиче 18. јула 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Управа за заједничке послове покрајин-
ских органа, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање 
обавештења о огласу:

Биљана Николић, стручни сарад-
ник 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 ове-
рена фотокопија);

- 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 спре-
ми (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе);

- фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања:

03. јули 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет 
страници Службе за управљање људ-
ским ресурсима, на огласној табли Вла-
де Аутономне Покрајине Војводине, на 
огласној табли Управе за заједничке 
послове покрајинских органа и на сајту 
Националне службе за запошљавање.

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 рад-
ним односима у државним орга-
нима („Службени 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. Зако-
на, 23/13-одлука УС) и члана 5 
Одлуке о оснивању Службе за 
управљање људским ресурсима 
(„Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 
3/13), Служба за управљање људ-
ским 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 покрајин-
ских органа.

2. Радно место које се попуњава:

Виши референт за пријем и 
распоређивање поште
на неодређено време 
3 извршиоца

3. Опис послова радног места:

Обавља помоћно-техничке и друге 
административне послове пријема, 
завођења и доставе поште органима, 
обраду завршених предмета, архиви-
рање предмета, са ограниченим бројем 
једноставних сличних задатака у који-
ма се примењују једноставне и пре-
цизно утврђене методе рада и посту-
пци, одговоран је за правилну примену 
утврђених метода рада и поступака, 
а самосталност у раду је ограничена 
повременим надзором руководиоца, 
као и друге послове по налогу помоћ-
ника директора, начелника одељења и 
шефа одсека.

4. Услови потребни за запослење 
на радном месту:

Образовање стечено у средњој школи, 
радни стаж у струци од најмање три 
године на административим послови-
ма, положен државни стручни испит, 
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основни ниво оспособљености за рад 
на рачунару (ECDL START) и пробни рад 
од три месеца.

5. Посебни услови:

У радни однос у државном органу 
не може бити примљено лице које је 
осуђивано за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање посло-
ва 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 објављивања огласа на сајту 
Националне службе за запошљавање. 
Рок почиње да тече 04. јула 2013. годи-
не, а истиче 18. јула 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Управа за заједничке послове покрајин-
ских органа, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање 
обавештења о огласу:

Милица Ивковић, самостални струч-
ни сарадник II за нормативно-правне 
послове, радне односе и послове писа-
рнице-начелник одељења, број теле-
фона: 021/4874-232.

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 ове-
рена фотокопија);

- 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 спре-
ми (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе);

- потврда о оспособљености за рад 
на рачунару (ECDL START)-оригинал 
или оверена фотокопија;

- уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у органу 
управе (оригинал или оверена фото-
копија);

- фотокопија доказа о радном стажу 
у струци (потврде, решења, уговори 
и други акти из којих се може утвр-
дити на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечен радни 
стаж);

- фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања:

03. јули 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет 
страници Службе за управљање људ-
ским ресурсима, на огласној табли Вла-
де Аутономне Покрајине Војводине, на 
огласној табли Управе за заједничке 
послове покрајинских органа и на сајту 
Националне службе за запошљавање.

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 рад-
ним односима у државним орга-
нима („Службени 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. Зако-
на, 23/13-одлука УС) и члана 5 
Одлуке о оснивању Службе за 
управљање људским ресурсима 
(„Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 
3/13), Служба за управљање људ-
ским 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 покрајин-
ских органа.

2. Радно место које се попуњава:

Виши референт за послове 
обезбеђења 
на одређено време 
1 извршилац.

3. Опис послова радног места:

Обавља помоћно-техничке и рутинске 
послове послове физичког и технич-

ког обезбеђења у згради Скупштине 
и Владе АП Војводине, односно објек-
тима АП Војводине, са ограниченим 
бројем једноставних сличних задатака 
у којима се примењују једноставне и 
прецизно утврђене методе рада и пос-
тупци, одговоран је за правилну приме-
ну утврђених метода рада и поступака, 
а самосталност у раду је ограниче-
на повременим надзором руководио-
ца и обавља друге послове по налогу 
помоћника директора и координатора.

4. Услови потребни за запослење 
на радном месту:

Образовање стечено у средњој шко-
ли, радни стаж у струци од најмање 
три године, положен државни стручни 
испит, положен специјалистички курс, 
основни ниво оспособљености за рад 
на рачунару (ECDL START). Посебни 
услови: доказ о испуњавању услова за 
ношење оружја.

5. Посебни услови:

У радни однос у државном органу 
не може бити примљено лице које је 
осуђивано за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу.

6. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених 
кандидата доноси директор Управе за 
заједничке послове покрајинских орга-
на.

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 објављивања огласа на сајту 
Националне службе за запошљавање. 
Рок почиње да тече 04. јула 2013. годи-
не, а истиче 18. јула 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Управа за заједничке послове покрајин-
ских органа, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање 
обавештења о огласу:

Биљана Николић, стручни сарад-
ник за радне односе, број телефона: 
021/4874-650.
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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 ове-
рена фотокопија);

- 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 спре-
ми (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе);

- потврда о оспособљености за рад 
на рачунару (ECDL START)-оригинал 
или оверена фотокопија;

- уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у органу 
управе (оригинал или оверена фото-
копија);

- фотокопија доказа о радном стажу 
у струци (потврде, решења, уговори 
и други акти из којих се може утвр-
дити на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечен радни 
стаж);

- доказ о испуњавању услова за ноше-
ње оружја;

- доказ о завршеном курсу за обез-
беђење лица и објеката, познавање 
прописа и безбедно руковање оружјем 
од стране референтне установе;

- фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања:

03. јули 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет 
страници Службе за управљање људ-
ским ресурсима, на огласној табли Вла-
де Аутономне Покрајине Војводине, на 
огласној табли Управе за заједничке 
послове покрајинских органа и на сајту 
Националне службе за запошљавање.

јавно ПредузеЋе 
„сПортска Хала“
18412 Житорађа, Светосавска 25

Домар
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 
било ког смера.

Координатор - организатор 
спортских активности
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
било ког смера.

ОСТАЛО: потребна документација: 
диплома о завршеној школи, извод 
из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, лекарско уверење. 
Непотпуна документација неће се узи-
мати у разматрање.

„виП Промет“
11000 Београд, Адмирала Гепрата 3
тел. 011/3065-924

Продавац
на одређено време

УСЛОВИ: најмање III степен стручне 
спреме у било ком занимању и најмање 
један месец радног искуства.

ОСТАЛО: заинтересован за олакшице 
по чл. 45 за лица до 30 година старо-
сти. Заинтересовани кандидати прија-
вљују се на горенаведене бројеве теле-
фона: 064/1178-812 и 011/3065-924. 
Конкурс је отворен 21 дан.

„мадеира срб“ доо
34000 Крагујевац, Каницова 5
e-mail: zeljko.mitic@nsz.gov.rs

Комерцијалиста у малопродаји
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум средња стручна 
спрема, економске струке, обавез-
но знање рада на рачунару, знање 
енглеског језика - средњи ниво, мини-
мум радног искуства 6 месеци на истим 
или сличним пословима. Радне биогра-
фије доставити на e-mail: zeljko.mitic@
nsz.gov.rs, најкасније до 05.07.2013. 
године.

„библи“ доо
11413 Пружатовац, Школски пут 24
тел. 064/5619-889, 064/8545-905
е-mail: bibli@eunet.rs

Административни секретар

Опис радног места: комуникација 
са иностраним партнерима (вођење 
пословне кореспонденције са ино-
партнерима и превођење докумената), 
вођење пословне документације, фак-
турисање и припрема докумената за 
књиговодство.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне 
спреме, радно искуство од 1 до 3 годи-
не, неопходно познавање енглеског 
језика на високом нивоу, неопходно 
познавање рада на рачунару: MS Office 
(Wоrd, Еxcel) и Internet Еxplorer, пробни 
рад 2 месеца. Заинтересовани кандида-
ти за ближе информације могу позва-
ти: Светлану Бркић, на број телефона: 
064/5619-889 и Грегора Губеринића, на 
број телефона: 064/8545-905.

K.R. „DATEX“ 
Пр леПосава зимоњиЋ
32000 Чачак
Булевар Вука Караџића 53
тел. 032/331-975

Конфекционар, шивач
на одређено време до годину дана
4 извршиоца

Опис посла: израда одеће, рад на 
шиваћим машинама.

УСЛОВИ: у обзир долази било који сте-
пен образовања; пробни рад 2 месеца; 
пожељно радно искуство. Заинтересо-
вани кандидати могу се јавити на број 
телефона: 065/8780-878.

„тимер“ доо
24000 Суботица, Јожефа Атиле 32
тел. 024/554-180

Кројач - конфекционар
6 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме 
у траженом занимању или лице без 
обзира на врсту и степен стручне спре-
ме, са радним искуством до 12 месеци 
на индустријским шиваћим машинама. 
Јавити се на горенаведени број теле-
фона или лично на адресу: Јожефа 
Атиле 32, у времену од 07,00 до 14,00 
часова. Рок за пријаву је до 10. јула 
2013. године.

 Грађевинарство   
     и индустрија

HDL DESIGN HOUSE
11000 Београд, Голсвортијева 35
е-mail: jobs@hdl-dh.com

Јуниор верификациони 
инжењер
10 извршилаца

Опис посла: програмирање хардвера и 
кодовање.

Јуниор аналогни инжењер
10 извршилаца

Опис посла: програмирање хардвера и 
кодовање.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер елек-
тротехнике, смерови електроника или 
рачунарска техника, енглески језик - 
виши ниво, познавање програма: UNIX, 
VHDL/VERILOG; радно искуство није 
неопходно.

Сениор аналогни инжењер
10 извршилаца

Опис посла: програмирање хардвера и 
кодовање.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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УСЛОВИ: дипломирани инжењер елек-
тротехнике, смерови електроника или 
рачунарска техника, енглески језик 
- виши ниво, познавање програма: 
UNIX, VHDL/VERILOG, више од 3 годи-
не радног искуства у области аналогног 
пројектовања.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: место 
рада: у седишту фирме Београд - 
Врачар и организационој јединици у 
Ћуприји (кандидати ће бити ангажова-
ни у складу са могућностима да прихва-
те место рада), пуно радно време, од 
09,00 до 17,00 сати; заснивање радног 
односа на неодређено време. Конкурс 
је отворен до попуне радних места. 
Лице за контакт: Јелена Илић. Заинте-
ресовани кандидати треба да доставе 
пријаве са биографијом на наведену 
мејл адресу.

„ФинаГро” доо рашка
Рашка, Старовласовска бб

Технолог производње у 
млекари

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, технолог прераде млека, најмање 
12 месеци радног искуства у струци, 
пожељно поседовање лиценце HASAP 
(HACCP), рад у сменама, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана.

Технолог производње у пекари

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
технолог производње хлеба, пецива и 
тестенина, најмање 12 месеци радног 
искуства у струци, пожељно поседо-
вање лиценце HASAP (HACCP), рад у 
сменама, обезбеђен смештај, обезбеђе-
на исхрана.

ОСТАЛО: заинтересовани кандида-
ти треба да се јаве на следеће броје-
ве телефона: 020/332-030 и 036/732-
511 или да пошаљу пријаву на е-mail: 
finagronp@ptt.rs

ПредузеЋе за  
ГеотеХнику 
и инЖењеринГ 
„ГеосондаЖа“ доо
Византијски булевар 32/5, Медиана, Ниш
тел. 064/1850-941
е-mail: geosondaza@gmail.com

Дипломирани инжењер 
геологије

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геоло-
гије, смер геотехника, положен стручни 
испит, возачка дозвола „Б“ категорије 
(пожељно је да кандидат има лицен-
цу 491), 2 године искуства на посло-
вима израде геотехничких елабората. 
Место рада: Ниш и подручје Републи-
ке Србије, пуно радно време, теренски 
рад. Конкурс је отворен до попуне рад-
ног места. Заинтересовани кандидати 
треба да пошаљу радне биографије на 
наведену мејл адресу или да се јаве 
лицу за контакт: Александру Ишљамо-
вићу, на горенаведени број телефона.

    Mедицина

Гинеколошко – 
акушерска клиника 
„народни Фронт”
11000 Београд, Краљице Наталије 62

За пријем у радни однос на 
неодређено време, са пробним 
радом од 3 месеца:

Доктор медицине ради 
упућивања на специјализацију 
из педијатрије
2 извршиоца

УСЛОВИ: Медицински факултет; поло-
жен стручни испит; просечна оцена у 
току студија већа од 08,00; активно 
знање енглеског или неког другог свет-
ског језика.

Доктор медицине са уписаном 
специјализацијом из 
гинекологије и акушерства
за рад у тиму за биомедицински 
потпомогнуто оплођење

УСЛОВИ: Медицински факултет; поло-
жен стручни испит; просечна оцена у 
току студија већа од 08,00; специја-
листи индекс о уписаној специјали-
зацији из гинекологије и акушерства, 
активно знање енглеског или неког 
другог светског језика.

Доктор медицине ради 
упућивања на специјализацију 
из гинекологије и акушерства
за рад у тиму за биомедицински 
потпомогнуто оплођење

УСЛОВИ: Медицински факултет; поло-
жен стручни испит; просечна оцена 

на студијама већа од 08,00; активно 
знање енглеског или неког другог свет-
ског језика.

Биолог
за рад у тиму за биомедицински 
потпомогнуто оплођење
2 извршиоца

УСЛОВИ: Биолошки факултет; просеч-
на оцена на студијама већа од 08,00; 
радно искуство у лабораторији за 
вантелесну оплодњу; активно знање 
енглеског или неког другог светског 
језика.

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву подно-
се: кратку биографију; оверену фото-
копију дипломе о завршеном факул-
тету, оверено уверење о положеном 
стручном испиту у складу са Законом 
о здравственој заштити, за здравстве-
не раднике (за здравствене сараднике 
није потребно), оверена фотокопија 
лиценце (за медицинске раднике који 
не поседују лиценцу решење о упи-
су у регистар лекара), потврду о рад-
ном искуству у струци (за здравственог 
сарадника); фотокопија специјалистич-
ког индекса за доктора медицине из 
тачке 1 став 2 огласа. Кандидат који 
буде изабран, пре закључивања уго-
вора о раду дужан је да достави доказ 
о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима (лекарско уве-
рење). Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања на сајту 
Националне службе за запошљавање, 
односно на сајту Министарства здравља 
Републике Србије. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматра-
ти. Кандидати који испуњавају услове 
огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информа-
ција које могу бити важне за доноше-
ње одлуке о пријему. Одлука о избору 
биће донета у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријаве. 
Пријаве слати поштом на адресу: Гине-
колошко - акушерска клиника „Народ-
ни фронт”, Београд, Краљице Наталије 
62, са назнаком: „Оглас за радно место 
(навести радно место за које се под-
носи молба)” или лично доставити у 
писарницу ГАК „Народни фронт”.

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Грађевинарство и индустрија / Медицина
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здравствена установа 
аПотека „златни лав“
25000 Сомбор, Париска 6
тел. 025/462-555
е-mail: zlatnilav@sbb.rs

Дипломирани фармацеут - шеф 
апотеке

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
дипломирани фармацеут, положен 
стручни испит, поседовање лиценце 
је пожељно, основно знање рада на 
рачунару. Место рада: Кула, пожељно 
радно искуство, пуно радно време, бру-
то зарада 102.322,92 динара, плаћени 
путни трошкови. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Заинтересовани 
кандидати треба да пошаљу радне био-
графије на наведену мејл адресу или да 
се јаве лицу за контакт: Никић Бранки-
ци, на горенаведени број телефона.

зу аПотека „уриел 4“
Кикинда, Краља Петра I 67
тел. 063/7797-497

Апотекар
2 извршиоца

Опис посла: издавање и справљање 
лекова по рецептури.

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани 
фармацеут, познавање рада на рачуна-
ру и енглеског језика (почетни ниво). 
Остали услови у договору са послодав-
цем. Конкурс је отворен до попуне рад-
них места. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на горенаведени број 
телефона, лицу за контакт: Снежани 
Вуковић.

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 специја-
листички испит, лиценца за лекаре. 
Радно искуство: није услов; обезбеђен 
смештај. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Заинтересовани канди-
дати се на горенаведени број телефо-
на, 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 специја-
листа; положен стручни испит; лицен-
ца за лекаре; обезбеђен смештај; 
обезбеђен превоз. Конкурс је отворен 
до попуне радног места. Заинтересо-
вани кандидати се на горенаведени 
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 офталмоло-
гије - VII/2 степен или дипломирани 
дефектолог - тифлолог - VII/1 степен, 
радно искуство није битно; обезбеђен 
смештај. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Заинтересовани канди-
дати могу да се јаве на горенаведене 
бројеве телефона. Лице за контакт: 
Драгана Живковић.

дом здравЉа ГроЦка
11306 Гроцка, 
Српско-грчког пријатељства 17

Доктор специјалиста 
рендгенолог

УСЛОВИ: поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће 
потребне услове: завршен медицински 
факултет - VII/2 степен стручне спре-
ме, положен специјалистички испит за 
рендгенолога, положен стручни испит, 
лиценца за рад. Заинтересовани кан-
дидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: диплому о завршеној 
стручној спреми, диплому о завршеној 
специјализацији, диплому о положеном 
стручном испиту, лиценцу за рад, фото-
копију личне карте и кратку биогра-
фију. Како достављену документацију 
не враћамо кандидатима, иста не мора 
бити оверена. Одлука о избору канди-
дата биће објављена на огласној табли 
Дома здравља, а информације се могу 
добити у правно - кадровској служби 
Дома здравља.

здравствени 
Центар уЖиЦе
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255

Дипломирани фармацеут
за рад у Здравственом центру 
Ужице - Централна апотека Ужице
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
завршен фармацеутски факултет, поло-
жен стручни испит и најмање 6 месеци 
радног искуства у струци. Уз пријаву 
кандидати подносе: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном фармаце-
утском факултету, оверену фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту, 
потврду о радном искуству након поло-
женог стручног испита на пословима у 
струци, кратку биографију.

Доктор медицине - 
специјалиста клиничке 
биохемије или дипломирани 
фармацеут - медицински 
биохемичар, односно 
дипломирани фармацеут - 
специјалиста медицинске 
биохемије
за рад у ОЈ Дом здравља Нова 
Варош

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет са завр-
шеном специјализацијом из клиничке 
биохемије или фармацеутски факултет 
- медицински биохемичар или фарма-
цеутски факултет са завршеном спе-
цијализацијом из медицинске биохе-
мије. Уз пријаву кандидати подносе: 
оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском или фармацеут-
ском факултету, за специјалисте - ове-
рену фотокопију потврде о положеном 
специјалистичком испиту из клинич-
ке, односно медицинске биохемије, за 
дипломираног фармацеута - медицин-
ског биохемичара - оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету и 
потврду о положеном стручном испиту, 
кратку биографију.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном доку-
ментацијом и прецизном назнаком за 
које радно место се конкурише слати 
на горенаведену адресу. На основу чл. 
36 Закона о раду и чл. 18 Правилни-
ка о систематизацији и организацији 
Здравственог центра Ужице, пробни 
рад траје 2 месеца. Одлуку о пријему 
донеће директор Здравственог центра, 
у року од 30 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни центар

Медицина
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сПеЦијална болниЦа 
„сокобања“
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Књиговођа
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
економски техничар, радно искуство 
на пословима књиговође од најмање 
6 месеци. Кандидати уз пријаву под-
носе следећу документацију: диплому 
о завршеној средњој школи (ориги-
нал или оверену фотокопију); потврду 
послодавца о радном искуству; крат-
ку биографију. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу или непосредно у 
болници. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

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

Оглас објављен 15.05.2013. годи-
не у публикацији „Послови“, 
поништава се за радна места: док-
тор медицине за болницу за гине-
кологију и акушерство и доктор 
медицине за клиничко одељење за 
урологију Клинике за хирургију.

дом здравЉа ГолубаЦ
12223 Голубац, Трг палих бораца бб

Доктор медицине
на одређено време на три месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII 
степен, медицински факултет, положен 
стручни испит. Приликом пријаве кан-
дидати су дужни да поднесу: оверену 
фотокопију дипломе, извод из матич-
не књиге рођених, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испи-
ту и кратку биографију. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене пријаве, као и прија-
ве са непотпуном или неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. 
По завршеном конкурсу предата доку-
мента неће бити враћана кандидати-
ма. Пријаве слати поштом или предати 
документа на горенаведену адресу.

институт за 
реуматолоГију
11129 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Доктор медицине - 
специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације
на одређено време до повратка 
привремено одсутне запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршен медицински факул-
тет; завршена специјализација из 
физикалне медицине и рехабилита-
ције; положен стручни испит за док-
тора медицине; лиценца Лекарске 
коморе Србије и најмање две године 
радног искуства. Заинтересовани кан-
дидати подносе: пријаву са кратком 
биографијом; фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; 
фотокопију дипломе о стеченом струч-
ном називу специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације; фотоко-
пију уверења о положеном стручном 
испиту за доктора медицине; фотоко-
пију лиценце Лекарске коморе Србије; 
фотокопију извода из матичне књиге 
рођених/венчаних и фотокопију радне 
књижице. Пријаве са неопходним при-
лозима подносе се на наведену адре-
су Института, са назнаком: „Пријава на 
оглас“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

стоматолошка 
ординаЦија 
„др јелена аксиЋ“
11000 Београд, Арчибалда Рајса 44
тел. 064/1820-585, 063/639-369

Доктор стоматологије
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: завршен стоматолошки 
факултет, положен државни испит. 
Документација коју је потребно дос-
тавити: копија дипломе и потврда о 
стручном испиту.

сПеЦијална болниЦа за 
ПсиХијатријске болести 
„др славоЉуб бакаловиЋ“
26300 Вршац, Подвршанска 13
тел. 013/833-225

Психолог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају следеће услове: завршен фило-
зофски факултет, одсек психологије 
- дипломирани психолог. Кандидат је 
обавезан да уз пријаву са биографијом 
достави: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном филозофском факултету 
- група психологија; лекарско уверење 
о општој здравственој способности. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављи-

вања. Конкурс ће се објавити на интер-
нет страници Министарства здравља. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се дос-
тављају на горенаведену адресу.

дом здравЉа 
власотинЦе
16210 Власотинце, Моше Пијаде 2

Доктор специјалиста 
ортодонције
за рад у Служби за стоматолошку 
здравствену заштиту

УСЛОВИ: завршен стоматолошки 
факултет - VII/1 степен стручне спре-
ме, положен специјалистички испит 
из области ортопедије вилице; радно 
искуство на предметним пословима нај-
мање 1 година. Сви кандидати морају 
испуњавати опште услове за засни-
вање радног односа утврђене Законом 
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009 и 32/2013). Докази 
који се прилажу уз пријаву: кратка био-
графија (CV); уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; 
диплома о стручној спреми; уверење 
о положеном специјалистичком испи-
ту; уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (уверење 
суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење МУП-а); радна књижица; 
други докази о стеченим знањима и 
врлинама.

Возач
за рад у Служби хитне медицинске 
помоћи

УСЛОВИ: завршена саобраћајна шко-
ла - техничар друмског саобраћаја - IV 
степен стручне спреме, положен испит 
из ПП заштите; поседовање возачке 
дозволе А, Б, Ц категорије; најмање 
годину дана радног искуства. Докази 
који се прилажу уз пријаву: кратка био-
графија (CV), уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених; 
диплома о стручној спреми; уверење о 
положеном испиту из ПП заштите; уве-
рење да се против кандидата не води 
кривични поступак (уверење суда); 
уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење МУП-а); радна књижица; дру-
ги докази о стеченим знањима и врли-
нама.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подно-
се доказе о испуњености услова, у ори-
гиналу или у фотокопијама овереним 
у општини или суду. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“ и на веб 
сајту Министарства здравља. Пријаве 
на оглас могу се поднети лично прав-
ној служби ДЗ Власотинце, на наведену 
адресу, сваког радног дана, у времену 
од 07,00 до 14,00 часова или послати 
препоручено поштом, са назнаком: „За 
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оглас“. Пријаве уз које нису приложе-
ни сви тражени докази, у оригиналу 
или у овереној фотокопији, као и непо-
тпуне и неблаговремене пријаве, биће 
одбачене. Особа за контакт: Алексан-
дра Нитовски Митић, тел: 016/875-434, 
016/875-130, 064/8807-475.

дом здравЉа 
„др никола ЏамиЋ“
36210 Врњачка Бања, Краљевачка 25

Специјалиста ортопедије 
вилица
на одређено време од 3 месеца

Опис посла: врши преглед који се 
састоји од узимања анамнезе, прегле-
да зуба и меких делова; узима отис-
ке са загрижајем за израду сокли које 
служе као медицинска и стручна доку-
ментација; обавља контролне, консул-
тативне и систематске прегледе; ради 
на анализи профила, кефалометријску 
анализу, чита теленрендгенску анализу 
и утврђује да ли су промене денталне 
или скелетне природе; узима отиске 
за израду апарата, одређује конструк-
циони загрижај, ради на откривању 
неправилности зуби и вилица, у свом 
раду користи активну и пасивну функ-
ционалну терапију и помоћна помага-
ла, ради на стручном усавршавању и 
здравственом просвећивању, при пре-
даји апарата даје упутство родитељи-
ма детета о ношењу апарата и његовом 
одржавању, врши редовне реадапта-
ције предатих апарата, потписује нало-
ге за оверу код надлежног СИЗ-а, кон-
тролише документацију и извештаје и 
слично; ради и друге послове у оквиру 
своје специјалности по налогу начелни-
ка Службе.

УСЛОВИ: завршен стоматолошки 
факултет и положен стручни испит, 
завршена специјализација из ортопе-
дије вилица.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

Опис посла: даје потребна обавештења 
пацијентима која се односе на рад 
службе опште медицине; прима књи-
жице од пацијената уз приложену лич-
ну карту, проверава њену исправност и 
врши дистрибуцију пацијената по орди-
нацијама; отвара картоне по регистру, 
узима картоне из картотеке и враћа их; 
разноси здравствене књижице по орди-
нацијама и уписује у протокол пацијен-
те пролазнике који немају здравствене 
картоне; попуњава све рецепте, дозна-
ке, упуте, лекарска уверења и оста-
лу медицинску документацију; врши 
месечно достављање текуће евиден-
ције и месечних збирних извештаја, 
врши наплату услуга и одговара за 
печат, према потреби обавља послове 

терапије у одељењу за инјекције; заду-
жује се и одговара за признанице, оба-
вља и друге послове из своје струке по 
налогу начелника Службе, директора и 
главне сестре - техничара Службе.

УСЛОВИ: завршена медицинска школа 
општег смера и положен стручни испит. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву 
подносе: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном 
испиту, за специјалисту ортопедије 
вилица - оверено уверење о завршеној 
специјализацији из ортопедије вилица. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

дом здравЉа рековаЦ
35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Шеф Службе за правну и 
нормативну делатност
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова про-
писаних законом, кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове: завршен 
правни факултет - четворогодишње 
основне академске студије - VII степен 
стручне спреме, висока стручна спре-
ма.

Шеф Службе за економско - 
финансијске послове
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова про-
писаних законом, кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове: завршен 
економски факултет - четворогодишње 
основне академске студије - VII степен 
стручне спреме, висока стручна спре-
ма.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат поред 
кратке биографије подноси следеће 
доказе о испуњености услова: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, уверење да се против њега 
не води кривични поступак (суд), уве-
рење да није осуђиван (МУП), уверење 
о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о здравственој 
способности. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве се подносе лично или поштом, 
на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем дипломи-
раног правника или дипломираног еко-
номисте“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

оПшта болниЦа 
Горњи милановаЦ
32300 Горњи Милановац
Војводе Милана 37
тел. 032/711-181

Медицинска сестра - техничар 
анестетичар општег смера
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спре-
ме, медицинска сестра - техничар анес-
тетичар општег смера; положен струч-
ни испит, издата лиценца од стране 
надлежне коморе, са местом становања 
кандидата у Горњем Милановцу имајући 
у виду да радно место медицинска сес-
тра - техничар анестетичар захтева 
уведену приправност као облик преко-
временог рада. Радни однос се заснива 
на одређено време од 3 месеца. Заин-
тересовани кандидати уз пријаву у пис-
меној форми подносе: фотокопију све-
дочанства о сваком завршеном разреду 
медицинске школе, фотокопију дипломе 
о завршеној медицинској школи, фото-
копију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце, потврду 
- уверење Националне службе за запо-
шљавање да је на евиденцији неза-
послених, потврду о радном искуству 
након положеног стручног испита на 
пословима пружања здравствене заш-
тите и кратку биографију. Пријава у 
писменој форми уз пратећу документа-
цију подноси се поштом на адресу бол-
нице или лично на писарници Одсека за 
опште, правне и кадровске послове. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Избор кандидата вршиће 
се по следећим критеријумима: про-
сечна оцена у свим разредима средње 
школе, дужина чекања на евиденцији 
Националне службе за запошљавање, 
радно искуство у струци након положе-
ног стручног испита на пословима пру-
жања здравствене заштите.

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

Доктор медицине
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит.

Доктор стоматологије
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, завршен стоматолошки факултет, 
положен стручни испит.

Доктор медицине

Доктор медицине
на одређено време до 9 месеци, 
до повратка запослене са 
породиљског одсуства

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

Медицина
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас достави-
ти доказе о испуњености услова огласа 
у погледу стручне спреме и положе-
ног стручног испита. Пријаве поднети 
лично код секретарице или послати 
поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За оглас“. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

дом здравЉа сента
24400 Сента, Бошка Југовића 6
тел. 024/814-570
е-mail: pravnikdz@zdravstvosenta.rs

Доктор медицине
са пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет (ове-
рена фотокопија дипломе); оверена 
фотокопија уверења о положеном стур-
чном испиту; фотокопија радне књижи-
це; уверење о држављанству; доказ о 
неосуђиваности и кратка биографија, 
пожељно је познавање мађарског јези-
ка. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Канди-
дат је дужан да приликом заснивања 
радног односа достави лекарско уве-
рење о способности за рад. Пријаве са 
потребном документацијом доставити 
на горенаведену адресу. Ближе инфор-
мације могу се добити код директора 
установе, на број телефона: 062/8062-
368.

дом здравЉа боЉеваЦ
19370 Бољевац
Драгише Петровића 41
тел. 030/463-388

Доктор медицине
за рад у Служби опште медицине 
Дома здравља

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
положен стручни испит, пробни рад 6 
месеци. Кандидати уз пријаву подносе: 
оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету, ове-
рену фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту, потврду - уверење 
Националне службе за запошљавање и 
кратку биографију. Изабрани кандидат 
је у обавези да пре закључивања уго-
вора о раду приложи лекарско уверење 
за рад. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве са документа-
цијом доставити на адресу Дома здра-
вља Бољевац.

  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, 
дипломирани ветеринар, теренски рад, 
лице до 30 година старости - ангажо-
вање по програму „Прва шанса 2011”. 
Заинтересовани кандидати 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 
примљено лице под условима прописа-
ним законом и ако:
1)  има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злоста-
вљање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.

Када се образовно-васпитни рад оства-
рује на језику националне мањине, осим 
услова из става 1 овог члана, лице мора 
да има и доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става  1, 
тач. 1) и 4) и става 2 овог члана подно-
се се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2) овог члана пре закључења уго-
вора 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 испуња-
ва услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако 
одбије да се подвргне лекарском прегле-
ду у надлежној здравственој установи.

београ д

универзитет у беоГраду 
медиЦински Факултет
11000 Београд, Др Суботића 8

Ванредни професор за ужу 
научну област Медицина и 
друштво
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
завршен филозофски факултет, општи 
и посебни услови предвиђени Зако-
ном о високом образовању и Статутом 
Медицинског факултета у Београду.

Ванредни професор за ужу 
научну област Гинекологија и 
акушерство
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Ванредни професор за ужу 
научну област Интерна 
медицина (нефрологија)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Интерна 
медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Хирургија са 
анестезиологијом (општа 
хирургија)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Хирургија 
са анестезиологијом 
(анестезиологија са 
реаниматологијом)
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Медицинска и клиничка 
биохемија
на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област 
Патолошка физиологија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Судска медицина
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година

Медицина / пољопривреда и ветерина / Наука и образовање
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Доцент за ужу научну 
област Интерна медицина 
(хематологија)
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну 
област Интерна медицина 
(алергологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну 
област Интерна медицина 
(нефрологија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет, општи 
и посебни услови предвиђени Зако-
ном о високом образовању и Статутом 
Медицинског факултета у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Медицина рада
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Радиологија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 
(урологија)
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 
(општа хирургија - васкуларна 
хирургија)
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет, општи 
и посебни услови предвиђени Зако-
ном о високом образовању и Статутом 
Медицинског факултета у Београду.

Посебан услов: кандидати који конку-
ришу за клиничке наставне предмете 
подносе доказ о радном односу на кли-
ници која је наставна база Медицин-
ског факултета у Београду.

ОСТАЛО: пријаве са документацијом о 
испуњавању услова конкурса (у складу 
са Статутом Медицинског факултета и 
Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета у Београ-
ду) подносе се писарници Медицинског 
факултета на наведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања.

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

Редовни професор 
за ужу научну област 
Српска књижевност, 
предмет: Јужнословенска 
компаратистика

Редовни професор за ужу 
научну област Наука о 
књижевности, предмет: 
Креативно писање

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира. Остали усло-
ви утврђени су чл. 64 Закона о високом 
образовању и чл. 107 Статута Фило-
лошког факултета Универзитета у Бео-
граду.

Ванредни професор 
за ужу научну област 
Српска књижевност, 
предмет: Јужнословенска 
компаратистика
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за 
ужу научну област Општа 
лингвистика, предмет: Општа 
лингвистика
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за 
ужу научну област Општа 
књижевност, предмет: Историја 
опште књижевности
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира. Остали усло-
ви утврђени су чл. 64 Закона о високом 
образовању и чл. 106 Статута Фило-
лошког факултета Универзитета у Бео-
граду.

Доцент за ужу научну област 
Филозофија, предмет: Увод у 
филозофију
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Румунистика, предмет: 
Румунски језик
на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област 
Италијанистика, предмет: 
Италијански језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира. Остали усло-
ви утврђени су чл. 64 Закона о високом 
образовању и чл. 105 Статута Фило-
лошког факултета Универзитета у Бео-
граду.

Виши лектор за ужу научну 
област Англистика, предмет: 
Савремени енглески језик
на одређено време од 3 године

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

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

Лектор за ужу научну област 
Бугаристика, предмет: Бугарски 
језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме 
(Филолошки или њему одговарајући 
факултет), општи успех на основним 
студијама најмање 08,00, смисао за 
наставни рад. Остали услови утврђени 
су чл. 70 Закона о високом образовању 
и чл. 114 Статута Филолошког факулте-
та Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Наука о књижевности, предмет: 
Увод у теорију књижевности
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну 
област Српски језик, предмет: 
Историја српског језика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Словакистика, предмет: 
Словачки језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија 
који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом нај-
мање осам и који показује смисао за 
наставни рад или магистар наука из 
научне области за коју се бира, коме 
је прихваћена тема докторске дисерта-
ције. Остали услови утврђени су чл. 72 
Закона о високом образовању и чл. 113 
Статута Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање
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Сарадник у настави за ужу 
научну област Русистика, 
предмет: Руски језик
на одређено време од једне године

Сарадник у настави за ужу 
научну област Неохеленистика, 
предмет: Савремени грчки 
језик
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
студент мастер академских студија који 
је претходне нивое студија завршио са 
просечном оценом најмање осам. Оста-
ли услови утврђени су чл. 71 Закона о 
високом образовању и чл. 113 Статута 
Филолошког факултета Универзитета у 
Београду.

ОСТАЛО: кандидати подносе: пријаву 
са биографијом, диплому одговарајуће 
дисциплине, списак радова и радове, 
на наведену адресу Факултета, у року 
од 15 дана од дана објављивања.

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

Асистент за ужу научну област 
Патолошка физиологија
на одређено време, за период од 3 
године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факул-
тет, са укупном просечном оценом нај-
мање 08,00, студент докторских студија 
или магистар наука из научне области 
за коју се бира и коме је прихваћена 
тема докторске дисертације, смисао за 
наставни рад. Поред наведених услова, 
кандидати треба да испуњавају и друге 
услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању и Статутом Фар-
мацеутског факултета.

Асистент за ужу научну област 
Физиологија
на одређено време, за период од 3 
године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски, 
медицински или биолошки факултет, 
са укупном просечном оценом најмање 
08,00, студент докторских студија или 
магистар наука из научне области за 
коју се бира и коме је прихваћена тема 
докторске дисертације, смисао за нас-
тавни рад. Поред наведених услова, 
кандидати треба да испуњавају и друге 
услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању и Статутом Фар-
мацеутског факултета.

ОСТАЛО: пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса (у скла-
ду са Правилником о начину и поступку 

стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Бео-
граду, Статутом Фармацеутског факул-
тета и Правилником о ближим усло-
вима избора у звање наставника на 
Фармацеутском факултету), подносе се 
архиви Факултета, Војводе Степе 450, у 
року од 15 дана од дана објављивања.

универзитет у беоГраду 
Факултет ПолитиЧкиХ 
наука
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

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

Доцент за ужу научну област 
Политичка теорија, политичка 
историја и методологија 
политичких наука
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну социо 
- психолошку и социо - 
медицинску област, наставни 
предмети: Рехабилитација 
и социјална медицина и 
геронтологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
као и да кандидати испуњавају усло-
ве предвиђене Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10 и 93/12) и Статутом 
Факултета политичких наука за избор у 
звање доцента и Критеријумима за сти-
цање звања наставника на Универзите-
ту у Београду.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс са докази-
ма о испуњености услова (биографија, 
оверен препис дипломе, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству, списак научних и стручних 
радова и радове), доставити на адресу 
Факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети разма-
трање.

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

УСЛОВИ: кандидати треба да имају 
стечено високо образовање првог сте-
пена, Филолошки факултет - студијска 
група Енглески језик и књижевност, 
објављене стручне радове у одгова-
рајућој области, способност за нас-
тавни рад, као и да испуњавају услове 
предвиђене Законом о високом обра-

зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10 и 93/12), Статутом Факултета и 
Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Универзитету у 
Београду - Факултету политичких нау-
ка (пречишћен текст) за избор у звање 
наставника страног језика.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова (биогра-
фија, оверена фотокопија дипломе или 
копија дипломе и оригинал на увид, 
списак објављених стручних радова 
у одговарајућој области - приложити, 
уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених), доставити на 
адресу Факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

Факултет 
драмскиХ уметности
11070 Нови Београд
Булевар уметности 20
тел. 011/214-04-19

Редовни или ванредни 
професор за уметничку област 
Позоришна и радио режија, 
наставни предмет: Позоришна 
режија

Редовни или ванредни 
професор за уметничку област 
Филмска и телевизијска 
режија, наставни предмет: 
Филмска и телевизијска режија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
факултет драмских уметности, дипло-
мирани позоришни и радио редитељ.

Редовни или ванредни 
професор за уметничку област 
Камера, наставни предмети: 
Филмска слика и Телевизијска 
слика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
факултет драмских уметности, дипло-
мирани филмски и телевизијски снима-
тељ.

Ванредни професор или доцент 
за уметничку област Глума, 
наставни предмет: Дикција

Ванредни професор или доцент 
за уметничку област Глума, 
наставни предмет: Техника 
гласа

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
факултет драмских уметности, дипло-
мирани глумац.
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Доцент за уметничку област 
Камера, наставни предмети: 
Филмска слика, Телевизијска 
слика и Фотографска слика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
факултет драмских уметности, дипломи-
рани филмски и телевизијски сниматељ.

Доцент за уметничку област 
Снимање и дизајн звука, 
наставни предмет: Снимање и 
дизајн звука за позориште и 
радио

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
факултет драмских уметности, дипло-
мирани сниматељ и дизајнер звука.

Асистент за уметничку област 
Глума, наставни предмет: 
Глума

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
факултет драмских уметности, дипло-
мирани глумац.

ОСТАЛО: Избор се врши према Закону 
о високом образовању и Статуту Факул-
тета драмских уметности.

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

Редовни професор за ужу 
научну област Динамичка 
метеорологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
научни степен доктора наука и оста-
ли услови утврђени Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом 
и Правилницима Физичког факултета 
и Универзитета у Београду; неосуђива-
ност за кривична дела из члана 62 став 
4 Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12). Пријава треба да садржи: 
биографију; оверен препис дипломе; 
опис досадашње наставне активнос-
ти; опис досадашње научне активнос-
ти; преглед научних резултата; спи-
сак наставних и научних публикација; 
списак цитата; најважније публика-
ције. Пријаву је потребно доставити у 
штампаној и едитабилној електронској 
форми (tеx или doc формат), у складу 
са темплејтом који се налази на сајту 
Физичког факултета (www.ff.bg.аc.rs). 
Пријаву са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити Деканату 
Физичког факултета, Београд, Студент-
ски трг 12-16, (3. спрат, соба бр. 652), у 
року од 15 дана од дана објављивања.

универзитет у беоГраду 
теХнолошко-металуршки 
Факултет
11000 Београд, Карнегијева 4

Ванредни или редовни 
професор за ужу научну област 
Биохемијско инжењерство и 
биотехнологија

Ванредни или редовни 
професор за ужу научну област 
Хемијско инжењерство

УСЛОВИ: завршен технолошко - мета-
луршки факултет, доктор техничких 
наука, област: хемија и хемијска техно-
логија.

Ванредни или редовни 
професор за ужу научну област 
Металургија

УСЛОВИ: завршен технолошко - мета-
луршки факултет, доктор техничких 
наука, област: металургија.

Ванредни професор за ужу 
научну област Инжењерство 
заштите животне средине
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу 
научну област Органска хемија

Доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 
Електрохемија

УСЛОВИ: завршен технолошко - мета-
луршки факултет, доктор техничких 
наука, област: хемија и хемијска техно-
логија.

Доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 
Инжењерство материјала

УСЛОВИ: завршен машински факултет, 
доктор техничких наука, област: хемија 
и хемијска технологија.

Доцент или ванредни професор 
за ужу научну област Хемијско 
инжењерство

Доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 
Биохемијско инжењерство и 
биотехнологија

УСЛОВИ: завршен технолошко - мета-
луршки факултет, доктор техничких 
наука, област: хемија и хемијска техно-
логија.

Доцент или ванредни професор 
за ужу научну област Техничка 
физика и физичка електроника

УСЛОВИ: завршен природно - матема-
тички факултет, доктор физичких нау-
ка.

Доцент за ужу научну област 
Контрола квалитета

УСЛОВИ: завршен технолошко - мета-
луршки факултет, доктор техничких 
наука, област: хемија и хемијска техно-
логија.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуња-
вају услове предвиђене Законом о 
високом образовању и Правилником 
о систематизацији послова и радних 
задатака ТМФ. Пријаве са прилозима, 
како у писаној форми, тако и у елек-
тронској верзији (опширна биографија 
са освртом на стручни рад, докази о 
испуњености услова и школској спре-
ми, списак научних радова са радови-
ма), подносе се секретаријату факул-
тета у Београду, архива факултета, 
Карнегијева 4. Одлука о избору донеће 
се у року од 6 месеци од дана истека за 
подношење пријаве на конкурс. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

бор

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

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
средња медицинска школа - васпитач-
ки смер; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом; да 
кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву доставити: уверење 
о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), диплому, извод из матичне књи-
ге рођених и радну биографију (CV). 
Лекарско уверење подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о 
раду. Уверење о неосуђиваности при-
бавља установа. Фотокопије докумена-
та морају бити оверене. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.
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гњилане

Пу „ЂурЂевак“
38263 Врбовац

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
послова васпитача може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће усло-
ве: поседовање одговарајућег образо-
вања; поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држа-
вљанства Републике Србије; неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држа-
вљанству или извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверен препис или овере-
ну фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (осим за приправнике и друга 
лица која могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита); 
доказ о знању језика на ком се оства-
рује образовно - васпитни рад. Одлуку 
о избору кандидата директор ће донети 
у року од 30 дана од дана истека рока 
за пондошења пријаве. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код 
административног радника установе.

чачаК

Гимназија 
„таковски устанак“
32300 Горњи Милановац
Милоша Великог 11
тел. 032/711-180

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме. Кандидат треба да поседује одго-
варајуће високо образовање из чл. 
8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, стечено на 
студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 
10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 годи-

не, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. годи-
не; да испуњава услове прописане у 
чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да поседује 
дозволу за рад (лиценцу); најмање 5 
година рада у образовној установи на 
пословима образовања и васпитања; 
да је похађао програм обуке и да има 
положен испит за директора школе. Уз 
пријаву приложити: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о поседовању лиценце за настав-
ника или стручног сарадника; уверење 
о савладаном акредитованом програ-
му обуке за директора школе; потвр-
ду о радном искуству у области обра-
зовања и васпитања; биографију са 
кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора 
школе; уверење о држављанству Репу-
блике Србије. Доказ о положеном испи-
ту за директора школе се не прилаже, 
јер није донет Правилник о полагању 
испита. Доказ да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела предвиђена чл. 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - прибавља школа, 
а лекарско уверење изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора 
о раду. Докази се подносе у оригиналу 
или у овереним фотокопијама. Фото-
копије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у раз-
матрање. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

исПравка оГласа 
Факултет теХниЧкиХ 
наука у ЧаЧку 
универзитета 
у краГујевЦу
32000 Чачак, Светог Саве 65

Оглас објављен 26.06.2013. годи-
не на сајту НСЗ, исправља се у делу 
који се односи на степен стручне 
спреме за радно место: сарадник 
у звању асистента за ужу научну 
област Математика, који гласи: 
за сарадника у звању асистента 
за ужу научну област Математи-
ка, потребан је VII степен струч-
не спреме, завршен математички 
факултет, студент докторских сту-
дија или магистар математичких 
наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације.

јагодина

ош „13. октобар“
35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб

Секретар
на одређено време, без радног 
искуства, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
сходно чл. 68 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), 
дипломирани правник мастер или дип-
ломирани правник који је стекао висо-
ко образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године. 
Кандидат из тач. 1 треба да испуња-
ва услове из чл. 120 став 1 тач. 1, 3 
и 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/2011). Докази о испуње-
ности услова из чл. 120 став 1 тач. 1 и 4 
подносе се уз пријаву на конкурс, доказ 
да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност доставља се 
пре закључења уговора. Доказ из тач. 
3 прибавља школа. Рок за подношење 
пријаве са потребном документацијом 
је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

Факултет 
ПедаГошкиХ наука 
универзитета 
у краГујевЦу
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање доцента за 
ужу стручно - уметничку област 
Музичка култура са методиком 
наставе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: магистар уметности - хорски 
диригент, способност за наставни рад 
и услови утврђени Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05…93/12) и Правилником о 
начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву 
на конкурс доставити: оверене фото-
копије диплома о завршеним основним 
студијама, академском називу магиста-
ра уметности, биографију са подацима 
о досадашњем раду, списак објављених 
стручних и научних радова, као и саме 
радове, доказ о непостојању сметњи из 
члана 62 став 4 Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05…93/12) и друге доказе о испуње-
ности услова по овом конкурсу. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се разматрати.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

Наука и образовање



   |  број 524  |  03.07.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs34 

КиКинда

народна библиотека 
„јован ПоПовиЋ“
23300 Кикинда
Трг српских добровољаца 57
тел. 0230/435-126

Помоћни радник
на одређено време

УСЛОВИ: завршена основна школа, 
доказ: оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није осуђиван. 
Фотокопије доказа морају бити оверене 
у општини или суду. Пријаву са биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, 
као и потребне доказе, доставити на 
горенаведену адресу Библиотеке. Кан-
дидати који испуњавају услове конкур-
са и поднесу комплетну документацију 
биће позвани на разговор. Неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, 
у оригиналу или у овереној фотоко-
пији, конкурсна комисија ће одбацити 
закључком. Контакт особа за давање 
обавештења о конкурсу: Верица Јова-
нов Ракић, 0230/435-126.

сенЋанско маЂарско 
камерно Позориште
24400 Сента, Главни трг 2

Директор
на мадатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме 
из уметничке области, односно њему 
одговарајућа струка стечена на сту-
дијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) стручне области у 
оквиру образовно - уметничког поља 
уметности, и то: драмске и аудиови-
зуелне уметности, ликовне уметнос-
ти, музичке или извођачке уметности; 
организационе способности; најмање 
5 година радног искуства; познавање 
српског и мађарског језика; да је кан-
дидат држављанин РС; да против њега 
није покренут кривични поступак за 
дело које га чини неподобним за оба-
вљање дужности директора, односно 
ако правоснажном судском одлуком 
није осуђиван за кривично дело које 
га чини неподобним за обављање дуж-
ности директора установе (уверење да 
није осуђиван, односно да се не налази 
под истрагом). Уз молбу са доказима о 
испуњавању услова конкурса достави-
ти и стручну биографију са предлогом 
програма рада за мандатни период. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана обја-
вљивања. Молбе доставити на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Управни 
одбор - за конкурс“. Некомплетне и 
неблаговремене молбе неће се узети у 
разматрање.

КосовсКа митровица

ош „5. октобар“
38426 Крушево

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани психолог, дипломирани 
педагог, професор разредне наставе, 
положен стручни испит, најмање пет 
година радног стажа у области обра-
зовања и васпитања, психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима, кратак опис кре-
тања у служби са биографским подаци-
ма. Кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. 
Кандидати који конкуришу уз пријаву 
подносе следећа документа: оверену 
копију дипломе; доказ о положеном 
стручном испиту; извод из матичне 
књиге рођених; држављанство Репу-
блике Србије; потврду да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 
шест месеци или да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело 
против достојанства личности и мора-
ла. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Сва потребна документа слати на адре-
су школе. Непотпуна и неблаговреме-
но достављена документација неће се 
разматрати.

КрагУјевац

универзитет 
у краГујевЦу 
Филолошко - уметниЧки 
Факултет у краГујевЦу
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Објављује конкурс за избор у 
звања наставника и сарадника:

1. Сарадник у звање асистента 
за ужу научну област Немачка 
књижевност и култура
са 60% радног времена, на 
одређено време од три године

2. Сарадник у звање асистента 
за ужу уметничку област 
Хармоника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академ-
ских студија, који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном 
оценом најмање осам, који показује 
смисао и способност за наставни рад 
и који познаје један од светских јези-
ка. Факултет може изабрати у звање 

асистента магистра наука, односно 
магистра уметности коме је прихваће-
на тема докторске дисертације (за сту-
дије по старом закону). За асистента из 
поља уметности може бити изабрано и 
лице које је завршило академске сту-
дије првог степена и има уметничка 
дела која показују смисао кандидата 
за самостално уметничко стваралаш-
тво, уколико у уметничкој области за 
коју се бира нису предвиђене мастер, 
односно докторске студије. Општи 
услови: документа која је потребно 
доставити: пријава на конкурс, биогра-
фија и стручна биографија (на CD-у и 
у штампаној форми), оверене копије 
диплома, уверење да је студент док-
торских студија, оверена копија изво-
да из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (оригинал), потврда 
надлежног органа (полицијске управе) 
да кандидат није осуђиван за кривична 
дела предвиђена чл. 62 став 3 Закона о 
високом образовању (оверена копија), 
мишљење студената формирано на 
основу анкете (за кандидате који имају 
педагошко искуство у високошколској 
установи).

3. Сарадник у звање лектора за 
ужу научну област Италијански 
језик и лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: одговарајуће високо обра-
зовање и способност за наставни 
рад. Општи услови: документа која је 
потребно доставити: пријава на кон-
курс, биографија и стручна биографија 
(на CD-у и у штампаној форми), ове-
рене копије диплома, оверена копија 
извода из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (оригинал), 
потврда надлежног органа (полицијске 
управе) да кандидат није осуђиван за 
кривична дела предвиђена чл. 62 став 
3 Закона о високом образовању (ове-
рена копија), мишљење студената фор-
мирано на основу анкете (за кандидате 
који имају педагошко искуство у висо-
кошколској установи).

4. Сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу стручну област 
Музичка педагогија (Солфеђо и 
Методика наставе солфеђа)

УСЛОВИ: студент мастер академских 
или специјалистичких студија који је 
студије првог степена завршио са укуп-
ном просечном оценом најмање 08,00, 
који је у току студија показао интере-
совање за научни, односно уметнички 
рад из дисциплине за коју конкурише 
и који познаје један од светских јези-
ка. Општи услови: документа која је 
потребно доставити: пријава на кон-
курс, биографија и стручна биографија 
(на CD-у и у штампаној форми), оверене 
копије диплома, уверење да је студент 
мастер или специјалистичких студија, 
оверена копија извода из матичне књи-

Наука и образовање



  03.07.2013.  |  број 524  |   35

ге рођених, уверење о држављанству 
(оригинал), потврда надлежног органа 
(полицијске управе) да кандидат није 
осуђиван за кривична дела предвиђена 
чл. 62 став 3 Закона о високом образо-
вању (оверена копија).

ОСТАЛО: Фотокопије докумената 
морају бити оверене и не старије од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и документација кандида-
та који не испуњавају услове конкур-
са неће се узимати у разматрање. Сва 
документација доставља се Служби за 
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у 
згради Друге крагујевачке гимназије 
или поштом. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања.

Краљево

Поништење оГласа 
ош „димитрије туЦовиЋ“
36000 Краљево, Доситејева 5
тел. 036/312-796

Оглас објављен 20.02.2013. годи-
не у публикацији „Послови“, за 
радно место: наставник биологије, 
поништава се у целости.

лесКовац

Гимназија
16000 Лесковац
Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-218

Финансијско - књиговодствени 
радник

УСЛОВИ: Поред општих услова про-
писаних законом, кандидат треба да 
има IV степен стручне спреме, средња 
економска школа, да има држављан-
ство РС, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад у шко-
ли, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на оглас поднети: извод из 
матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; диплому о стеченом 
образовању. Документа се подносе у 
оригиналу или у овереној копији. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду, а доказ о неосуђива-
ности прибавља Гимназија. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања. Пријаве слати на наведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

нови са д

Предшколска установа 
„радосно детињство“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: завршена средња школа у 
трајању од четири године - медицинска 
сестра - васпитач (са децом узраста од 
шест месеци до две године); са децом 
узраста од две до три године лице које 
има средње образовање - медицинска 
сестра - васпитач и лице које има одго-
варајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне стру-
ковне студије) на којима је оспособљен 
за рад са децом јасленог узраста - вас-
питач; положен испит за лиценцу по 
прописима из области образовања; 
једна година радног искуства. Канди-
дат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

ош „бранко радиЧевиЋ“
21471 Равно село, Маршала Тита 112
тел. 021/2022-016

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 60% норме

УСЛОВИ: кандидат треба да има одго-
варајуће образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне 
студије) у складу са Законом о високом 
образовању, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, 
лице под тач. 1 и 2 мора да има обра-
зовање из психолошко - педагошких 
и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом 
преноса бодова, у складу са чл. 8 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11) и Правилником о степену и 
врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник - Просветни преглед РС“, 
бр. 11/12). Кандидат треба да испуња-
ва услове из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз 
пријаву доставити: уверење о држа-
вљанству (оригинал или оверену фото-

копију), не старије од 6 месеци и оверен 
препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању. Изабран 
кандидат је дужан да пре закључења 
уговора о раду достави уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом. Уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична 
дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона - прибавља школа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“ или предати секретару лично.

Поништење конкурса 
ош „светозар милетиЋ“
21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Конкурс објављен 23.01.2013. године 
у публикацији „Послови“, поништава 
се за радно место: школски педагог.

универзитет у 
новом саду 
ПоЉоПривредни 
Факултет
21000 Нови Сад 
Трг Доситеја Обрадовића 8

Објављује конкурс за избор у 
звање:

Ванредни или редовни 
професор за ужу научну област 
Фитопатологија

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука.

Доцент за ужу научну област 
Ветеринарска микробиологија 
и заразне болести животиња

УСЛОВИ: доктор ветеринарских наука.

Доцент за ужу научну област 
Болести животиња и хигијена 
анималних производа

УСЛОВИ: доктор ветеринарских наука.

Доцент за ужу научну област 
Уређење, заштита и коришћење 
вода

УСЛОВИ: доктор пољопривредних нау-
ка из области пољопривредних мели-
орација, доктор техничких наука из 
области хидротехничких мелиорација 
или геодезије.

Асистент за ужу научну област 
Сточарство

УСЛОВИ: пољопривредни факултет, 
смер сточарство.
ОСТАЛО: кандидати треба да испуња-
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вају услове утврђене Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05). Рок за пријаве је 15 дана од 
дана објављивања. Уз пријаву кан-
дидат је обавезан да достави доказ о 
испуњености услова по овом конкурсу, 
биографске податке, научне и стручне 
радове, као и доказе о њиховом обја-
вљивању, уверење о наставку студија 
(за звања сарадничка). Пријаве доста-
вити на адресу Факултета, са назнаком: 
„За конкурс“.

универзитет у 
новом саду 
ПоЉоПривредни 
Факултет
21000 Нови Сад 
Трг Доситеја Обрадовића 8

Објављује конкурс за избор у науч-
но и истраживачко звање и засни-
вање радног односа:

Научни сарадник за научну 
област Фитофармација

УСЛОВИ: доктор пољопривредних 
или биолошких наука (област заштите 
биља). Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене Законом о научноис-
траживачком раду чл. 70 („Сл. гласник 
РС“, бр. 110/05) и Статутом Пољопри-
вредног факултета у Новом Саду. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Уз пријаву кан-
дидат је обавезан да достави доказ о 
испуњености услова по овом конкурсу, 
биографске податке, научне и стручне 
радове, доказе о њиховом објављи-
вању и потврде или уверења о настав-
ку школовања (уписане докторске сту-
дије).

универзитет у 
новом саду 
Факултет сПорта и 
ФизиЧкоГ васПитања
21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188, лок. 124

Наставник - сва звања за 
ужу област Основне научне 
дисциплине у спорту и 
физичком васпитању 
(наставник ће бити ангажован 
на групи предмета Приказ 
спортова)
на одређено време 60 месеци

Наставник - сва звања за 
ужу област Основне научне 
дисциплине у спорту и 
физичком васпитању 
(наставник ће бити 
ангажован на групи предмета 
Кинезитерапија)
на одређено време 60 месеци

УСЛОВИ: услови за избор у звање 
утврђени су Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05), 
Статутом и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова Факул-
тета спорта и физичког васпитања у 
Новом Саду и Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду. Кандида-
ти уз пријаву на конкурс достављају: 
оверену копију дипломе доктора наука 
из одговарајуће научне области, био-
графију са неопходним елементима 
за писање Извештаја и списак струч-
них радова, као и саме радове. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања, 
на адресу Факултета.

универзитет у 
новом саду 
Факултет сПорта и 
ФизиЧкоГ васПитања
21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188, лок. 124

Сарадник у настави за ужу 
област Основне научне 
дисциплине у спорту и физичком 
васпитању (сарадник ће 
сарађивати на групи предмета 
Теорија и методика 1 и 2)

УСЛОВИ: уписане докторске студије 
или академски назив магистра наука и 
прихваћен пројекат докторске дисер-
тације, завршени претходни нивои 
студија са просечном оценом најмање 
осам, да кандидат испуњава услове 
прописане Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и 
Статутом факултета.

ОСТАЛО: уз пријаву приложити: био-
графију са неопходним елементима за 
писање извештаја, оверену фотокопију 
дипломе Факултета спорта и физич-
ког васпитања, доказ о уписаним док-
торским студијама или прихваћеном 
пројекту докторске дисертације, уве-
рење да кандидат није осуђиван за 
кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју 
издаје факултет или примања мита у 
обављању послова у високошколској 
установи. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања.

исПравка оГласа 
универзитет у 
новом саду 
медиЦински Факултет 
нови сад
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Оглас објављен 26.06.2013. годи-
не у публикацији „Послови“, 
мења се за радно место под ред-
ним бројем 7: сарадник за избор 
у звање асистента за ужу научну 
област Педијатрија, на одређено 
време 3 године, радно време краће 
од пуног (15 сати на Факултету), и 
исправно треба да гласи: сарад-
ник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Педијатрија, на 
одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног (15 сати на 
Факултету) - 2 извршиоца.

саобраЋајна школа 
„Пинки“
21000 Нови Сад, Шумадијска 12а

Директор

УСЛОВИ: кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да поседује одго-
варајуће високо образовање из чл. 
8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), за 
наставника стручне школе у подручју 
рада саобраћај, за педагога и психоло-
га, дозволу за рад (лиценцу), обуку и 
положен испит за директора установе 
(обавеза полагања у складу са подза-
конским актом министра) и најмање 
пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе: радну биографију; оверен 
препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверен пре-

Обука за
активно 
тражење
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Посао се не чека, 
посао се тражи
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пис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; потврду о радном 
искуству у области образовања и вас-
питања (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старија од 6 месеци). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и учени-
цима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, а уверење 
да кандидат није осуђиван прибавиће 
школа службеним путем, пре доноше-
ња одлуке о избору. Документација без 
доказа о положеном испиту за директо-
ра сматраће се потпуном, али изабрани 
директор биће у обавези да исти поло-
жи у законском року. Директор се бира 
на период од четири године. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана обја-
вљивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријава са доказима о испуњавању 
услова подноси се на адресу школе, 
са назнаком: „Конкурс за директора“. 
Додатне информације о конкурсу могу 
се добити на број телефона: 021/527-
155 - секретар школе.

шомо „стеван ХристиЋ“
21400 Бачка Паланка
Академика Милана Курепе 10
тел. 021/752-287

Наставник виолине

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег 
високог образовања на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) 
у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10.09.2005. године - 
по програму за виолину - мастер музич-
ки уметник - професионални статус - 
виолиниста или дипломирани музичар 
виолиниста на основним студијама у 
трајању од најмање четири године који 
је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да кандидати 
испуњавају услове прописане чл. 130 
Закона о основама система образовања 
и васпитања.

Наставник клавира

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег 
високог образовања на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) 
у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10.09.2005. године 
- по програму за клавир - мастер музич-
ки уметник - професионални статус 
- клавириста или дипломирани музи-

чар пијаниста на основним студијама у 
трајању од најмање четири године који 
је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да кандидати 
испуњавају услове прописане чл. 130 
Закона о основама система образовања 
и васпитања.

Наставник корепетиције - 
приправник
на одређено време

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег 
високог образовања на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) 
у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10.09.2005. године 
- по програму за клавир - мастер музич-
ки уметник - професионални статус 
- клавириста или дипломирани музи-
чар пијаниста на основним студијама у 
трајању од најмање четири године који 
је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да кандидати 
испуњавају услове прописане чл. 130 
Закона о основама система образовања 
и васпитања.

Напомена за приправника: приправник 
је лице које први пут у том својству 
заснива радни однос у установи на 
одређено или на неодређено време, са 
пуним или непуним радним временом 
и оспособљава се за самосталан обра-
зовно - васпитни рад наставника, вас-
питача или стручног сарадника, савла-
давањем програма за увођење у посао 
и полагањем испита за лиценцу.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: уз 
пријаву доставити: доказ о држављан-
ству Републике Србије, оверен препис 
или фотокопију уверења или дипломе; 
оверен препис или фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту уколико 
је исти положио - за наставника клави-
ра и виолине. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

проКУпље

Поништење оГласа 
средња школа блаЦе
18420 Блаце, Краља Петра I 3
тел. 027/371-533

Оглас објављен 10.04.2013. године 
у публикацији „Послови“, за радно 
место: наставник физичке културе 
(васпитања), на одређено време 
до повратка радника са послова 
директора школе, поништава се у 
целости.

смедерево

економско 
уГоститеЉска школа 
„вук караЏиЋ“
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
тел. 026/522-247

Стручни сарадник - школски 
психолог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме 
одговарајуће струке; поред општих 
услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и услове 
прописане Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правил-
ником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних 
наставника за средње стручне школе.

Наставник физичког васпитања
за 20% радног времена, на 
одређено време ради замене 
запосленог коме мирује радни 
однос

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме 
траженог занимања; поред општих 
услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и услове 
прописане Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правил-
ником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних 
наставника за средње школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву и краћу биографију 
доставити: оверену фотокопију доказа 
о стеченом одговарајућем образовању 
(диплома, уверење); оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном 
испиту - лиценца (уколико кандидат 
поседује), оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оверену 
фотокопију уверења о држављанству. 
Фотокопије које нису оверене неће се 
узети у обзир. Поднета документација 
се не враћа кандидатима. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој спо-
собности - лекарско уверење, изабра-
ни кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду, податке из казнене 
евиденције прибавља школа, а прове-
ру психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима кандидата врши 
надлежна служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступа-
ка.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни 
центар
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сремсК а митровица

ош „иво лола рибар”
22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863, 431-345

Домар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне 
спреме, дрвнопрерађивачке, машин-
ско - металске или електро струке. 
Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 72/2009 и 52/2011): да има 
држављанство Републике Србије; да 
има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 ЗОСОВ. Кандидат уз пријаву треба 
да приложи: уверење о држављан-
ству Републике Србије - не старије од 6 
месеци, извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену копију), 
оригинал или оверену фотокопију 
дипломе стеченог образовања средње 
школе, копију личне карте или очи-
тану личну карту. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад као доказ подно-
си се пре закључења уговора о раду, 
односно доношења одлуке о избору 
кандидата и не сме бити старије од 6 
месеци. Доказ о неосуђиваности при-
бавиће школа службеним путем. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Непотпуне, 
неблаговремене и неуредне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом слати на адресу школе.

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају 
високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године; високо образовање сте-
чено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да имају 
стечену врсту образовања прописану 
чл. 3 тач. 3 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012) за страни језик немачки: про-
фесор, односно дипломирани фило-
лог за немачки језик и књижевност; 
мастер филолог/студијски програм 
или главни предмет/профил немачки 
језик, мастер професор језика и књи-
жевности/студијски програм или глав-
ни предмет/профил немачки 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 рође-
них; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, 
копију личне карте или очитану личну 
карту. Документацију доставити у ори-
гиналу или у овереној копији. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученици-
ма као доказ подноси се пре закљу-
чења уговора о раду и не може бити 
старије од 6 месеци. Проверу психофи-
зичких способности за рад са ученици-
ма вршиће надлежна служба за запо-
шљавање. Уверење надлежног органа 
унутрашњих послова о испуњености 
услова за пријем у радни однос из чл. 
120 став 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09) - прибавља шко-
ла службеним путем. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не, неблаговремене и неуредне пријаве 
неће се разматрати. 

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом 
слати на адресу школе или непосред-
но предати радним даном у времену од 
07,00 до 13,00 часова у управу школе, 
број телефона: 022/471-863.

Поништење дела 
конкурса 
ПреХрамбено – шумарска 
и Хемијска школа
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 3
тел. 022/622-352

Конкурс објављен 12.06.2013. 
године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радна мес-
та: наставник енглеског јези-
ка; наставник немачког језика и 
наставник математике. У осталом 
делу конкурс је непромењен.

Предшколска 
установа „ПЧелиЦа“
22000 Сремска Митровица
Марко Перичин Камењар 16
тел. 022/624-398, лок. 111

Васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана, за рад са децом узраста од 3 
године до поласка у школу
8 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне сту-
дије или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студија-

ма другог степена (дипломске академс-
ке студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије) - васпитач, у складу 
са законом.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана, за рад са децом узраста од 
шест месеци до две године

УСЛОВИ: средње образовање - меди-
цинска сестра - васпитач.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава 
услове предвиђене чл. 120 ст. 1 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/2011). Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: диплому о 
стеченом образовању (оверену фото-
копију); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија који 
не могу бити старији од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија). Доказ 
који се односи на психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са 
децом подноси се приликом пријема 
у радни однос, а доказ који се односи 
на неосуђиваност кандидата приба-
вља установа. На пријави за конкурс 
обавезно назначити на које место кан-
дидат конкурише. Претходну прове-
ру психофизичких способности за рад 
са децом, за кандидате који испуња-
вају услове конкурса, вршиће надлеж-
на служба за послове запошљавања. 
Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом 
слати поштом, на адресу установе или 
доставити лично, а ближе информа-
ције могу се добити на број телефона: 
022/624-398, лок. 111.

сУботица

доПуна конкурса 
универзитет 
у новом саду 
економски Факултет 
у суботиЦи
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
тел. 024/628-089

Конкурс објављен 26.06.2013. 
године у публикацији „Посло-
ви“, допуњује се за радна места: 
наставник у звање ванредног про-
фесора за ужу област Квантита-
тивни методи у економији, настав-
ник у звање доцента за ужу област 
Квантитативни методи у еконо-
мији, наставник у звање ванредног 
професора за ужу област Агроеко-
номија, наставник у звање доцен-
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та за ужу област Спорт и физич-
ко васпитање, наставник у звање 
доцента за ужу област Информа-
циони системи и инжењеринг, са 
50% радног времена, тако што 
за наведена радна места треба да 
стоји: ОСТАЛО: Поред наведених 
услова, кандидати треба да испуне 
и друге услове прописане одред-
бама Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 
97/08, 44/10 и 93/12), Статутом 
Универзитета у Новом Саду од 
28.12.2010. године, са изменама 
и допунама од 23.03.2012. године, 
11.10.2012. године и 26.02.2013. 
године, Статутом Економског 
факултета у Суботици бр. 01-5589 
од 25.11.2011. године, са изме-
нама и допунама од 06.03.2013. 
године, Правилником о ближим 
условима за избор у звање настав-
ника Универзитета у Новом Саду и 
Правилником о избору наставника 
и сарадника Економског факул-
тета у Суботици бр. 01-141 од 
15.01.2013. године, са изменама 
и допунама од 07.03.2013. године. 
Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факул-
тету у Суботици, Сегедински пут 
9-11, у року од 15 дана од дана 
објављивања. Уз пријаву прило-
жити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверен препис 
диплома, списак радова и саме 
радове, као и све остале доказе 
који упућују на испуњеност услова 
предвиђених Законом, Статутом 
Универзитета и Статутом Факулте-
та и Правилницима Универзитета 
и Факултета. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве 
неће се разматрати. Остали део 
конкурса је непромењен.

универзитет 
у новом саду 
економски Факултет  
у суботиЦи
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
тел. 024/628-089

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

Сарадник у звање асистента 
за ужу област Рачуноводство, 
анализа и ревизија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студије 
који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом нај-
мање осам и који показује смисао за 
наставни рад, односно под истим усло-
вима, магистар наука коме је прихваће-
на тема докторске дисертације. Поред 
наведених услова, кандидати треба 
да испуне и друге услове прописа-

не одредбама Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10 и 93/12), Статутом Економског 
факултета у Суботици бр. 01-5589 од 
25.11.2011. године, са изменама и 
допунама од 06.03.2013. године и Пра-
вилником о избору наставника и сарад-
ника Економског факултета у Суботици 
бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са 
изменама и допунама од 07.03.2013. 
године.

Сарадник у звање асистента за 
ужу област Менаџмент
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студије 
који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом нај-
мање осам и који показује смисао за 
наставни рад, односно под истим усло-
вима, магистар наука коме је прихваће-
на тема докторске дисертације. Поред 
наведених услова, кандидати треба 
да испуне и друге услове прописане 
одредбама Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10 и 93/12), Статутом Економског 
факултета у Суботици бр. 01-5589 од 
25.11.2011. године, са изменама и 
допунама од 06.03.2013. године и Пра-
вилником о избору наставника и сарад-
ника Економског факултета у Суботици 
бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са 
изменама и допунама од 07.03.2013. 
године.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прило-
зима подносе се Економском факулте-
ту у Суботици, Сегедински пут 9-11, у 
року од 8 дана од дана објављивања. 
Уз пријаву приложити: биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверен 
препис диплома, списак радова и саме 
радове, као и све остале доказе који 
упућују на испуњеност услова пред-
виђених Законом, Статутом и Правил-
ником. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматра-
ти.

шабац

ош „стојан новаковиЋ“
15000 Шабац
Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910, 334-911

Помоћни радник - послови 
одржавања чистоће
за рад у издвојеном одељењу на 
Летњиковцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање, завршено основно 
образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ прибавља 
изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа); 
држављанство Републике Србије. Кан-
дидат уз пријаву треба да достави сле-
дећа документа: оверену фотокопију 
сведочанства о завршеном основном 
образовању; оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

Пу „слава ковиЋ“
15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3

Васпитач
на одређено време до повратка 
раднице са трудничког и 
породиљског боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, 
виша школа за васпитаче, положен 
стручни испит. Уз молбу доставити: 
уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања; уверење о држављанству 
(оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених (оверена фотоко-
пија); оверену фотокопију дипломе; 
оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту. Уверење о кри-
вичној неосуђиваности установа приба-
вља по службеној дужности, а лекарско 
уверење се прилаже по доношењу 
одлуке о избору, а пре закључења уго-
вора о раду. Послодавац свим заинте-
ресованим кандидатима пружа једна-
ке могућности, без обзира на брачно 
стање, сексуални идентитет, политичко 
мишљење, етичку припадност, старост, 
идентитет, вероисповест, итд. Молбе 
слати на горенаведену адресу или дос-
тавити лично.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање
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Ужице

Гимназија „свети сава“
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, 
завршена основна школа.

Ложач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ 
радник или IV степен стручне спреме, 
машинске или сродне струке.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава 
услове из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз прија-
ву на конкурс приложити следећа доку-
мента (оригинале или оверене копије): 
диплому о стеченом образовању; уве-
рење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на адресу 
гимназије. Лекарско уверење изабрани 
кандидат доставља при закључивању 
уговора о раду, а уверење о неосуђива-
ности прибавља школа.

вршац

основна школа 
„јован стерија ПоПовиЋ“
26366 Велика Греда
Маршала Тита 116
тел. 013/865-003

Домар - мајстор

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1. III степен стручне 
спреме, металске струке; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад; 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву кандидат подноси: 
биографске податке, односно радну 
биографију; оверен препис дипломе 
о завршеном одговарајућем високом 
образовању; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за 
рад (подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду). Доказ из 
тачке 3 услова прибавља школа по 
службеној дужности. Документа која 
немају трајну важност не могу бити 
старија од шест месеци. Пријаве се 
достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања, на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

Клубови за 
тражење посла
Сигуран наступ на 
тржишту рада
информишите се код 

свог саветодавца

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

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

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

У сврху заштите и остваривања права на новчану накнаду за случај 
незапослености, Република Србија је склопила са другим државама 
низ међудржавних споразума о социјалном осигурању.

Услови за стицање права на давање по основу незапослености утврђују се према правним пропи-
сима стране уговорнице у којој лице остварује право и у којој је пре подношења захтева било осигу-
рано по основу незапослености онолико месеци колико је предвиђено њеним правним прописима.

Периоди осигурања навршени у обе државе уговорнице ће се сабирати, под условом да се не покла-
пају, тако да ће се период осигурања навршен према правним прописима једне државе уговорнице 
узети у обзир код остваривања права на давање према правним прописима друге државе угово-
рнице, ако незапослено лице у држави уговорници у којој остварује право на давање испуњава 
услов у складу са правним прописима те државе уговорнице.

Национална служба за запошљавање има следеће обавезе: да лицу које је поднело захтев за новча-
ну накнаду прибави потврду о стажу осигурања и коришћењу права на новчану накнаду службе-
ним путем од надлежног носиоца државе уговорнице у којој је то лице било осигурано, као и да на 
захтев надлежног носиоца државе уговорнице изда одговарајућу потврду о периодима осигурања 
навршеним на подручју Републике Србије.

Споразуми (којима је обухваћено осигурање за случај незапослености) закључени су са следећим 
државама:

• Споразум између СР Југославије и Републике Македоније о социјалном осигурању, („Службе-
ни лист СРЈ - Међународни уговори”, број 1/01), ступио на снагу 1. априла 2002. године

• Споразум између СР Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању („Службени 
лист СРЈ - Међународни уговори”, број 1/01), ступио на снагу 1. маја 2003. године

• Споразум између СР Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању („Службени 
лист СЦГ- Међународни уговори”, број 7/03), ступио на снагу 1. јануара 2004

• Споразум између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању („Службе-
ни гласник РС”, број 102/07), ступио на снагу 1. јануара 2008. године

• Споразум између СР Југославије и Републике Аустрије о социјалном осигурању („Службени 
лист СРЈ - Међународни уговори”, број 7/98), ступио на снагу 1. маја 2002. године

• Конвенција о социјалном осигурању између ФНР Југославије и Краљевине Белгије, („Службе-
ни лист ФНРЈ -Додатак МУИДС”, број 7/56), ступила на снагу 1. октобра 1956. године

• Конвенција о социјалном осигурању између ФНР Југославије и Народне Републике Бугарске 
(„Службени лист ФНРЈ - Додатак МУИДС”, број 8/58), ступила на снагу 1. септембра 1958. године

• Конвенција између СФР Југославије и Краљевине Данске о социјалном осигурању („Службени 
лист СФРЈ -Додатак МУИДС”, број 5/80), ступила на снагу 1. фебруара 1979. године

• Конвенција о социјалном осигурању између ФНР Југославије и Републике Италије („Службени 
лист ФНРЈ - Додатак МУИДС”, број 1/59), ступила на снагу 1. јануара 1961. године

• Споразум између Србије и Црне Горе и Великог Војводства Луксембург о социјалном осигу-
рању („Службени лист СЦГ - Међународни уговори”, број 10/04), ступио на снагу 1. септембра 
2004. године

• Конвенција између Владе ФНР Југославије и Владе Народне Републике Мађарске о уређењу 
питања социјалног осигурања њихових држављана („Службени лист ФНРЈ - Додатак МУИДС”, 
број 8/58), ступила на снагу 1. јула 1958. године

• Споразум између СФР Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу 
(„Службени лист СФРЈ”, број 9/69), ступио на снагу 1. септембра 1969. године

• Конвенција између СФР Југославије и Краљевине Норвешке о социјалном осигурању („Служ-
бени лист СФРЈ”, број 22/75), ступила на снагу 1. септембра 1976. године

• Конвенција о социјалном осигурању између ФНР Југославије и Уједињеног Краљевства Велике 
Британије и Северне Ирске („Службени лист ФНРЈ - Додатак МУИДС”, бр. 7/58 и 10/60-исправ-
ка), ступила на снагу 1. септембра 1958. године

• Конвенција о социјалном осигурању између СФР Југославије и Краљевине Холандије („Служ-
бени лист СФРЈ - Додатак МУИДС”, број 11/80), ступила на снагу 1. априла 1979. године

• Споразум између СР Југославије и Чешке Републике о социјалном осигурању, („Службени лист 
СРЈ - Међународни уговори”, број 7/02), ступио на снагу 1. јула 2002. године

• Република Србија и Република Словенија закључиле су Споразум о социјалном осигурања у 
2009. години

ПРИМЕНА 
МЕђУДРЖАВНИх 

СПОРАЗУМА
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Меморандум о пословној сарадњи

Пројектом „Професионална оријентација у 
Србији” биће обухваћене све основне школе 
(1104), као и 124 канцеларије за младе. Циљ 
је успостављање функционалног и одрживог 
система и програма професионалне оријентације 
за младе на преласку из основне у средњу школу, 
односно у свет рада

Директор Националне службе за запошљавање 
Синиша Надбантић и вођа пројекта Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH „Професионална оријентација у Србији” 
(БОС), из Београда, др Мартин Велте, потписали су  

 меморандум о пословној сарадњи. Реч је о пројекту 
који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу 
(ГИЗ), по налогу немачке владе и Савезног министарства за еко-
номску сарадњу и развој Републике Немачке (БМЗ), а у сарадњи 
са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Ми-
нистарством омладине и спорта Републике Србије.

Циљ пројекта је успостављање функционалног и одржи-
вог система и програма професионалне оријентације за учени-
ке завршних разреда основне школе, ученике средњошколског 
узраста и младе до 30 година. Реализује се од почетка 2011. 
до средине 2015. године, до када ће програм професионалне 
оријентације бити уведен у све основне школе и канцеларије за 
младе у Србији. 

„НСЗ има капацитете за сарадњу на овом пројекту - сарад-
нике у свим филијалама на територији Републике који раде на 
пословима каријерног вођења и саветовања, а посебан допри-
нос могу дати запослени у центрима за информисање и профе-
сионално саветовање који су активни у три велике филијале, 
Београду, Новом Саду и Нишу”, рекао је директор НСЗ Синиша 
Надбантић, захваљујући се представницима пројектног тима 
на понуђеној могућности за сарадњу. Он је, такође, истакао да 
Служба већ има комуникацију са службама за професионалну 
оријентацију у средњим школама и да се већ дуго ради са уче-
ницима завршних разреда основних школа.   

„Наша жеља је да се сарадња успостави и на локалном ни-
воу, како би пројекат био успешно имплементиран и у потпу-
ности одржив”, рекао је вођа пројекта ГИЗ БОС др Мартин Велте 
и додао да у реализацију треба укључити и различите невлади-

не организације, удружења и привредне субјекте. 
Увођење програма професионалне оријентације у основне 

школе и локалне канцеларије за младе две су кључне компонен-
те пројекта који се и реализује кроз институционалну сарадњу 
са школама, канцеларијама за младе, привредним удружењи-
ма, локалним самоуправама, регионалним центрима за стручно 
усавршавање наставника, итд. До сада је формирано 38 локал-
них тимова за професионалну оријентацију у градовима широм 
Србије, који пружају подршку за успостављање функционалног 
система професионалне оријентације кроз изградњу капаците-
та у локалној заједници за менторство и партнерство школа и 
других институција.

Основни циљ програма професионалне оријентације је раз-
вијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, 
ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и 
да планирају каријеру и укључе се у свет рада, а заснован је на 
позитивним искуствима његове примене у ширем региону. При-
према садржаја програма поверена је стручњацима из области 
образовања.

КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ  
И САВЕТОВАЊЕ
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Завршен конкурс за донаторска средства

Од 110 добитника донација очекује се отварање истог броја фирми и запошљавање више од 
хиљаду људи

У оквиру донаторског програма „Покрени се за посао” 
био је расписан национални конкурс, на који се јавило 3.300 
кандидата из 121 општине у Србији. Донације од по 200.000 
динара за куповину опреме и покретање посла добило је 110 
кандидата. „Свих 160 малих предузећа која су у протекле три 
године уз помоћ тог програма започела пословање и даље 
раде“, изјавила је на свечаној додели донација специјални 
саветник у Министарству финансија и привреде, Драгијана 
Радоњић Петровић, подсетивши да у српској привреди мала 
и средња предузећа чине 99,8 одсто свих предузећа у земљи. 

Директор корпоративних послова компаније „Филип 
Морис“, Јелена Алексић, оценила је да предуслов бржег раз-

воја привреде представља управо јачање предузетништва и 
приватног сектора. Програм „Покрени се за посао” најзначај-
нији је донаторски програм, који компанија „Филип Морис” 
спроводи у Србији и захваљујући њему од 2009. године је 
омогућено покретање укупно 270 малих бизниса у Србији.

Национална служба за запошљавање је подржала овај 
програм, јер он нуди конкретну помоћ којом подстиче само-
запошљавање и развој малог предузетништва, што је стра-
тешки важно за Србију. Свим корисницима се представљају 
могућности које нуди овај програм, јер је у времену када је 
висока стопа незапослености кључни економски проблем 
земље и њених грађана, свако радно место од великог зна-
чаја. Компанија „Филип Морис” се у решавање овог проблема 
укључила 2009. године, покрећући поменути програм, чији 
медијски партнер је Радио телевизија Србије.

Покрени се за Посао

Финансијска и саветодавна помоћ
Програм „Покрени се за посао” помаже људима који желе 

да покрену или унапреде сопствени бизнис. Сви грађани са до-
бром пословном идејом из целе Србије могу да постану његови 
корисници. Путем овог програма, који спороводи удружење 
грађана „Енека” из Ниша, компанија „Филип Морис” додељује 
бесповратна средства у износу до 200.000 динара, за куповину 
неопходне опреме за покретање малих и породичних преду-
зећа. Осим средстава за куповину опреме, будућим предузет-
ницима су обезбеђене пословне и стручне обуке, као и стална 
саветодавна помоћ од стране економских стручњака.
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Србији од Немачке 208,5 милиона евра за развојне пројекте

Средства су намењена за инфраструктуру, одрживи економски развој и запошљавање, као и 
демократију, државну управу и грађанско друштво

Србија и Немачка потписале су Протокол о развојној 
сарадњи за 2013. годину, којим су Србији за развојне 
пројекте одобрена средства у висини од 208,5 милиона 
евра, од чега ће 195 милиона бити у виду зајмова. Сред-
ства су намењена за инфраструктуру, одрживи економ-

ски развој и запошљавање, као и демократију, државну управу 
и грађанско друштво. Немачка је највећи билатерални донатор 
Србије и од 2000. до 2012. године наменила је Србији више од 1,3 
милијарде евра развојне помоћи.

Протокол су 25. јуна, у Влади Србије, потписали директор 
Канцеларије за европске интеграције Владе Србије Милан Паје-
вић и руководилац Сектора за Југоисточну Европу и Кавказ Ми-
нистарства за привредну сарадњу и развој немачке владе Анете 
Зајдел. Од укупног износа Србија ће моћи да користи 195 мили-
она евра у форми зајмова и 13,5 милиона бесповратних средста-
ва у облику техничке помоћи.

Пајевић је након потписивања рекао да су средства намење-
на за инфраструктуру, одрживи економски развој и запошља-
вање и за демократију, државну управу и грађанско друштво. На 
пољу јавне инфраструктуре средства су намењена снабдевању 
струјом и топлотном енергијом, водоснабдевању и управљању 
отпадним водама. У домену одрживог економског развоја и 
запошљавања средства ће ићи за унапређење финансијских и 
привредних законских оквира, развој финансијског сектора, 

подршку малим и средњим предузећима и подршку реформи 
средњег стручног образовања и обуке.

Ради унапређења демократије, државне управе и грађан-
ског друштва планирана је подршка развоју децентрализоване и 
ефикасне администрације, посебно у домену унапређења транс-
парентности владавине права, система правосуђа и уравноте-
жења снага различитих делова државне управе.

Пајевић је навео да је међу пројектима и пројекат обновљи-
ве енергије у Костолцу, за шта је намењено 60 милиона евра зај-
ма и милион евра помоћи. Како је додао, од 2000. до 2012. године 
за развојну сарадњу Србије и Немачке намењено је више од 1,3 
милијарде евра развојне помоћи и Немачка је највећи билате-
рални донатор Србије.

Зајдел је рекла да је Немачка заинтересована за наставак 
сарадње са Србијом на старим пројектима, али и на новим - у об-
ласти демократије, цивилног друштва, енергије, отпадних вода 
и у другим секторима.

Амбасадор Немачке у Београду, Хајнц Вилхелм, рекао је да 
је требало да преговори о пројекту буду одржани тек на јесен, 
али да ће тада у Немачкој бити избори, па је та земља желела 
да Србија што пре добије опредељена средства. Како је додао, 
највећи део средстава намењен је за енергију и воду, а ове годи-
не први пут и за енергију ветра.

У октобру прошле године Немачка је потписивањем Про-
токола о развојној сарадњи у 2012. години Србији одобрила 81 
милион евра за пројекте у области енергетике, инфраструктуре, 
развоја демократије и унапређења јавне администрације.

Извор: Бета, Еурактив

НАСТАВАК САРАДЊЕ

Французи нуде концесије
Француске фирме заинтересоване су за сарадњу и инвес-

тирање у Србији у области пољопривреде, саобраћаја, енерети-
ке, нарочито по моделу јавно-приватних партнерстава, речено 
је у Привредној комори Србије (ПКС). Председник ПКС Жељко 
Сертић нада се брзом уговарању првих послова. Председник 
Савета предузећа Француска - Србија и удружења привредни-
ка MEDEF Internacional, Шарл Паради, изјавио је да су фран-
цуске фирме нарочито заинтересоване за учешће у пројектима 
путних и железничких коридора 10 и 11, као и за изградњу 
метроа у Београду.

Паради је истакао да би добијање датума о почетку прего-
вора Србије са ЕУ доста утицало на унапређење привредне са-
радње предузећа из Србије и Француске, као и да би то привук-
ло и инвеститоре из других земаља. Председник ПКС Жељко 
Сертић је пожелео добродошлицу француским фирмама заин-
тересованим за пословање у Србији и изразио очекивање да ће 
на пословним састанцима већ бити договорени неки послови.
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Дискриминација

Одсуство дискриминације је у савременом друштву цивилизацијска тековина и морални императив, 
а за Србију је и важан стандард у контексту интеграције у ЕУ

Србија има низ прописа о забрани дискриминације и заш-
тити људских права, ратификовала је кључне међунаро-
дне споразуме и конвенције, а пошто јој је циљ да се ин-
тегрише у ЕУ тежи да испуни европске стандарде на том 
плану. Међутим, изазов представља примена закона, 

отклањање неких основних препрека, попут неприступачности 
објеката у случају особа за инвалидитетом и успостављање до-
брих пракси, често услед недостатка новца.

Систем заштите од дискриминације, који је заокружен 
увођењем институције Повереника за равноправност, грађен је 
више година, уз отпор у конзервативном делу јавности и поли-
тичком спектру. То најбоље илуструју контровезе које су прати-
ле доношење кровног Закона о забрани дискриминације 2009. 
Дискриминацији у Србији, према извештају Европске комисије 
о напретку из 2011, највише су изложени Роми, жене, особе са 
инвалидитетом и припадници сексуалних мањина (ЛГБТ особе). 
Они су често жртве нетолеранције, говора мржње и чак физич-
ких напада.

Поверенику за заштиту равноправности је у 2012. подне-
то 465 притужби, што представља, како се оцењује, знатно по-

већање у односу на 2011. и 2010. годину, када је поднето 349, од-
носно 124 притужбе. Грађани се углавном жале на кршење права 
у домену рада и запошљавања, а највише притужби је поднето 
против државних органа.

Одсуство дискриминације је у савременом друштву цивили-
зацијска тековина и морални императив, а за Србију је и важан 
стандард у контексту интеграције у ЕУ. То је, како проистиче из 
оснивачких уговора ЕУ, и предуслов за чланство у Унији. Од-
суство дискриминације и поштовање људских права су вреднос-
ти на којима се темељи Европска унија, а европским уговорима 
је предвиђено да чланство у ЕУ може да затражи било која европ-
ска земља која поштује заједничке вредности. 

Уставом Србије, усвојеним 2006, забрањена је дискримина-
ција по било ком основу и прописано начело једнакости. Поред 
општег Закона о забрани дискриминације, који је усвојен 2009, 
постоје и закони који се односе на појединачне групе, попут зако-
на о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом или о 
равноправности полова. Закони који се односе на различите об-
ласти, попут образовања, такође ближе уређују то питање.

Кривични законик дефинише дискриминацију као кривично 
дело и предвиђа казну затвора до три године за особе које због 
различитих личних својстава ускрате или ограниче људска пра-
ва гарантована Уставом и другим актима. Србија, према оцени 
Европске комисије, има углавном успостављен правни и инсти-
туционални оквир за борбу против дискриминације, који је зна-
чајно унапређен протеклих година. Примена закона је, међутим, 
недовољна и потребни су бољи механизми превенције, надзора 
и заштите. Неопходно је и јачање и обука административних ка-
пацитета.

Неки аспекти прописа о дискриминацији морају да се ускла-
де са правном тековином ЕУ, будући да има више изузетака од 
принципа равноправног поступања, као и да дефиниција инди-
ректне дискриминације и обезбеђење окружења за запослене са 
хендикепом нису у потпуности у складу са европским стандар-
дима. За Србију је важно и да изради националну стратегију за 
борбу против дискриминације, јер је спречавање дискримина-
ције кључно, а не само реаговање након забележених случаје-
ва дискриминације. Стратегија се односи на период 2013-2018, 
пружа пресек стања на плану спречавања дискриминације, 
препознаје девет осетљивих друштвених група и даје мере за 
унапређење њиховог положаја. Према најавама, тај документ ће 
предвидети и конкретне временске рокове у којима треба спро-
вести одређене мере. Изменама Кривичног законика из 2009. 
проширена је и унапређена заштита у области дискриминације, 
али се замера то што не садржи опште одредбе према којима би 
се мотиви засновани на расној, етничкој или мржњи на основу 
других личних својстава узимали у озбир као отежавајући фак-
тор. Изменама Кривичног законика из децембра 2012. уведен је 
злочин из мржње, као посебна околност за одмеревање казне ако 
је кривично дело учињено из мржње због припадности раси и 
вероисповести, националне или етничке припадности, пола, сек-
суалне оријентације или родног идентитета.

Проблем срПскоГ друштва

Облици
Дискриминација се може јавити као директна или инди-

ректна, а драстична је када доведе до насиља и злостављања. 
Облици дискриминације су повреда начела једнаких права и 
обавеза, забрана позивања на одговорност, удруживање ради 
вршења дискриминације, говор мржње, узнемиравање и по-
нижавање. Забрана позивања на одговорност је облик дискри-
минације када се особа која се жали и тражи заштиту од дис-
криминације или намерава да пружи доказе о томе, излаже 
лошијем поступању.

Тешки облици дискриминације су, према закону, изази-
вање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељи-
вости, пропагирање или дискриминација коју спроводе орга-
ни јавне власти, пропагирање дискриминације путем јавних 
гласила, као и ропство, трговина људима, апартхејд, геноцид, 
етничко чишћење и њихово пропагирање.

Тежак облик дискриминације јесте када је вишеструка, 
односно по основу два или више личних својстава, или када се 
понавља или чини у дужем временском периоду према истој 
особи. Директна или непосредна дискриминација је када се 
према некој особи неповољније поступа у односу на друге у 
сличној ситуацији на основу неког личног својства. 

Посебан изазов представља посредна или индиректна 
дискриминација, пошто је њу теже препознати и доказати. 
Индиректна дискриминације јесте ако наизглед неутрална од-
редба, пракса или услов одређену особу или групу ставља у не-
повољнији положај. Посредна дискриминација је и када се две 
особе у битно различитом положају третирају на исти начин. 

Системска дискриминација је последица опште политике 
неке институције или земље. Представља комбинацију више 
фактора и пракси, при чему не мора постојати намера да се 
дискриминише. Овај вид се често доказује статистичким по-
дацима који указују на диспропорције. Системска дискрими-
нација би била када би се ученици са инвалидитетом одвајали 
у специјализоване институције за образовање и смештај. У том 
смислу и мере чији је циљ унпређење положаја припадника 
неке групе могу имати дискриминаторни ефекат.

Позитивна дискриминација, преференцијални третман 
или афирмативна акција представља системске мере које се 
уводе како би се изједначиле могућности и остварила права, 
а не само формална једнакост припадника неке друштвене 
група, као што су жене, Роми или особе са инвалидитетом. Ус-
тав Србије је један од ретких устава који изричито дозвољавају 
мере афирмативне акције.
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И поред одговарајућег законског оквира против дискрими-
нације, закони се не спроводе довољно ефикасно и касни се са до-
ношењем подзаконских аката. Такође, Србија још нема развијене 
правне механизме против дискриминације, број процесуираних 
дела је недовољан, док се прописи често погрешно разумеју и 
тумаче. Закон је био део обавеза на путу ка ЕУ и укидању виза 
за земље Шенгенског споразума, па је влада, иако не постоји у 
ЕУ прописан модел за борбу против дискриминације, морала да 
води рачуна о томе да остане у оквирима предвиђеним европ-
ским конвенцијама и праксе других европских земаља.

Законом о забрани дискриминације уређују се општа забра-
на дискриминације, облици и случајеви и поступци заштите од 
дискриминације. Према закону, свако је дужан да поштује наче-
ло једнакости, односно забрану дискриминације. Закон предвиђа 
и судску заштиту од дискриминације, а прописано је да су казне 
прекршајне, у складу са Законом о прекршајима. Закон утврђује 
да свако има право да га надлежни судови и други органи јавне 
власти Србије ефикасно штите од свих облика дискриминације. 
Тужба се подноси основном суду, а постоји могућност жалбе апе-
лационом суду. Против одлуке апелационог суда може се затра-
жити ревизија код Врховног касационог суда. Законом су пред-
виђене новчане казне од 10.000 до 100.000 динара.

Законом су означени посебни случајеви дискриминације 
који се забрањују: дискриминација у поступцима пред органима 
јавне власти, дискриминација у области рада, у пружању јавних 
услуга и коришћењу објеката и површина, верска дискримина-
ција, у области образовања и стручног оспособљавања, на основу 
пола, сексуалне опредељености, према деци, на основу старо-
сног доба, националних мањина, због политичке или синдикал-
не припадности, дискриминација особа са инвалидитетом или 
уопште с обзиром на здравствено стање.

Овим законом установљава се и Повереник за заштиту рав-
ноправности, као независни државни орган. Повереник за заш-
титу равноправности представља централно национално тело за 
заштиту од дискриминације и надлежан је за спречавање свих 
видова и случајева дискриминације, заштиту равноправности 

у свим областима друштвених односа и надзор над применом 
прописа о забрани дискриминације. Поступа по притужбама у 
случајевима дискриминације, али није овлашћен да сам покрене 
поступак. Он може да поднесе тужбу у име оштећене особе, уз 
њен писмени пристанак. Повереник делује снагом ауторитета и 
не може да изриче санкције. Указује на недозвољене облике по-
нашања и изриче превентивне мере - опомене. Повереника бира 
Скупштина на период од пет година, на предлог Скупштинског 
одбора за уставна питања. У Београду је отворена пријемна кан-
целарија Повереника за заштиту равноправности, у којој грађани 
могу да добију правне савете, прецизна упутства о томе на који 
начин да саставе притужбе и обрате се надлежним службама, 
а пре свега разјашњења о томе да ли њихов случај представља 
дискриминацију или је реч о кршењу неког другог права.

Поред повереника, друга независна институција која се бави 
тим питањем је Заштитник грађана, који испитује пропусте у 
поступању управе и других јавних тела. Заштитник, за разлику 
од Повереника, може да поступа и по сопственој иницијативи. 
Заштитник грађана бави се кршењем људских права у случаје-
вима када их крши орган државне управе, али не и приватно 
лице. Поступак испитивања евентуалног кршења неког права 
може отпочети подношењем притужбе или на иницијативу са-
мог Заштитника.

Важну улогу у борби против дискриминације и промо-
висању људских права и права мањина има невладин сектор. 
Најчешће је управо тај део цивилног друштва „највидљивији“ у 
јавности. Невладине организације имале су активну улогу у ус-
постављању законског оквира против дискриминације. 

  Извор: ЕурАктив

Суштинска једнакост
Дискриминација је неоправдано прављење разлике или 

неједнако поступање према особи или групи на отворен или 
прикривен начин, на основу стварних или претпостављених 
личних својстава. То укључује недопуштено и неоправдано 
разликовање, искључивање, ограничавање или давање првен-
ства, односно поступања којима се крши принцип равноправ-
ности или права и слободе појединаца.

Према Закону о забрани дискриминације, лична својства 
су: раса, боја коже, преци, држављанство, национална припад-
ност, етничко порекло, језик, верска или политичка уверења, 
пол, родни идентитет, сексуална оријентација, инвалидитет, 
брачни и породични статус, генетске особености, здравствено 
стање, имовинско стање, осуђиваност, старосна доб, изглед, 
чланство у политичким, синдикалним и другим организа-
цијама. Дискриминација је и поступање на идентичан начин 
у неједнаким околностима или различито поступање када 
нема релеватних разлика између две особе или две ситуације. 
То значи да једнакост не сме бити формална већ суштинска. 
Разликовање је допуштено ако је објективно и сразмерно циљу 
који се жели постићи.

У друштвеном систему дискриминација се најчешће ја-
вља у области рада и запошљавања, поступка пред органима 
јавне власти, образовању и стручном усавршавању, здравству, 
пружању јавних услуга, коришћењу објеката и површина и ста-
новању. Одређене категорије становништва су посебно рањиве 
и изложене дискриминацији: особе са инвалидитетом, особе 
са психичким и интелектуалним потешкоћама, жене, старије 
особе, Роми и сексуалне мањине.



www.nsz.gov.rs

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска 
Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

адресе филијала нсз

поКрајинсКа 
слУжба за 
запошљавањe

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

поКрајинсКа 
слУжба за 
запошљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)


