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Закон о социјалном предуЗетништву

ЗАРАЂИВАТИ И  
ЧИНИТИ ДОБРО
Крајем 2011. године Европска комисија је смањила зависност 
социјалних предузећа од државе, омогућавајући им лакши 
приступ тржишту капитала. Све већи значај добијају и у нашој 
земљи, посебно покретањем иницијативе да се социјално 
предузетништво у потпуности регулише законом

дискриминација у сфери рада

СТАРИЈИ РАДНИЦИ И 
МЛАДИ РОДИТЕЉИ 
НАЈУГРОЖЕНИЈИ
Власници мањих фирми објашњавају да није исто када неко 
изостане у компанији са пет стотина запослених и када се то 
деси у предузећу где ради пет или десет радника

сам свој гаЗда

ТРОШКОВИ НИСУ БАУК
Најчешће замке при покретању сопственог малог бизниса 
су страх од покретања посла, недовољна информисаност 
о процедурама, законским и пореским обавезама 
приликом оснивања предузећа, али и у даљем пословању, 
прецењивање сопствених могућности, способности и знања



Бесплатна публикација о запошљавању

Број 527 • 24. јул 2013. године

Неопходна промена прописа у трговини

Ненадокнадиви губици 3

Програм „Еразмус плус”

За нове европске нараштаје 4

Закон о социјалном предузетништву и 

запошљавању у социјалним предузећима

Зарађивати и чинити добро 6

Сам свој газда

Трошкови нису баук 8

Послови-огласи 9
Администрација и управа 10

Трговина и услуге 19

Грађевинарство и индустрија 20

Медицина 20

Наука и образовање 25

 
Питајте НСЗ

Рад без пријаве 41

 
Пензиони систем Србије

Мања пензија за ранији одлазак 42

 
Посао за 60 младих лекара

Искуство и ентузијазам 43

 
Дискриминација у сфери рада

Старији радници и  
млади родитељи најугроженији 44

 
Интеграција и запошљавање  

особа са инвалидитетом у ЕУ

Тежак пут до посла 46

Послови Издавач: Национална служба за запошљавање; Директор: Синиша 
Надбантић; Уредник: Весна Пауновић; Огласи: Марина Миловановић (marina.
milovanovic@nsz.gov.rs); Редакција: Београд, Дечанска 8/III, тел. 011/2929-520, факс: 
2929-618, novine@nsz.gov.rs; Штампа: „Комазец„ доо Инђија; ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно. Текст огласа за слободна 
радна места можете предати у најближој филијали/служби НСЗ. 

уводник

Дугорочни циљеви
Jедан од кључних предуслова за развој социјалног 

предузетништва je сарадња и партнерство између државе, 
то јест локалних самоуправа, предузетника, бизнис сек-
тора и непрофитних иницијатива које долазе из цивилног 
друштва. Социјално предузеће послује тако да постигне 
што боље друштвене циљеве, а свој приход инвестира у 
развој заједнице, запошљавање социјално угрожених гру-
па и у сопствени развој. Такво предузеће омогућава отва-
рање нових радних места за раднике који нису конкурент-
ни, који су измештени или маргинализовани са тржишта 
рада. Употпуњава потребе заједнице и пружа разне врсте 
услуга, повећавајући капацитет радника и подстичући га 
да се ослони на сопствене могућности. Циљеви социјалног 
предузетништва су дугорочни и тичу се тога како омогући-
ти угроженим групама да стварају лични капитал. На тај 
начин се смањује њихова зависност од других, јер они сами 
зарађују и осигуравају властиту будућност.

Старији радници имају богато искуство, док су млади 
родитељи мотивисани да зарађују и напредују. Међутим, 
они у Србији најтеже долазе до посла. Послодавци се жале 
да такви радници најчешће изостају са посла, што је ве-
лики проблем у мањим фирмама. Невладин сектор и на-
длежни државни органи упозоравају на дискриминацију. 
Готово петина грађана у Србији има између 50 и 65 година, 
а пракса показује да уколико неко у тим годинама остане 
без посла, тешко налази нови. На евиденцији Националне 
службе за запошљавање, према подацима из јуна, налази 
се 194.945 лица старијих од 50 година. 

Безуспешно трагање за послом, гледано из неког дру-
гог угла, може бити сигнал да је време да се сами позаба-
вите својом судбином и уместо губљења времена на слање 
радне биографије, неизвесности да ли ћете бити позвани на 
разговор или не, све своје расположиве ресурсе усмерите у 
покретање сопственог посла. Исти савет важи и за све оне 
који имају посао, а нису задовољни.

Најчешће замке при покретању сопственог малог 
бизниса су страх од покретања посла, недовољна инфор-
мисаност о процедурама, законским и пореским обавеза-
ма приликом оснивања предузећа, али и у даљем посло-
вању, прецењивање сопствених могућности, способности 
и знања. Осим тога, једна од клопки је и потцењивање 
или отписивање људи, јер свако може бити потенцијални 
клијент, следе чекање на пласирање савршеног производа 
и изостанак сталног усавршавања.

Редакција



Неопходна промена прописа у трговини

Разни сувишни прописи и процедуре у трговинском сектору коштају фирме више од 107 
милиона евра годишње, што “поједе” минимално 19.000 потенцијалних радних места

Истраживање које су спровели Унија послодаваца 
Србије и ЦЕФЕ Србија показало је да све то на крају 
плате грађани и привреда, односно потрошачи, што 
је допринело и значајном паду куповне моћи од 

2008. године до данас и осетно повећало малопродајне и ве-
лепродајне цене у трговини. Унија је зато препоручила осни-
вање радне групе за промену прописа у трговини и реформу 
инспекцијских органа, најкасније до краја августа, која би 
обавила прикупљање и анализу свих проблематичних про-
писа.

Запослени код трговаца на месечном нивоу потроше на 
сувишне  административне процедуре и неажурност адми-
нистрације просечно 17 радних сати, што значи више од три 
милиона радних сати месечно, када се узме у обзир да је у тр-
говини запослено 183.973 лица. Помножено са 208,21 динар 
(што је цена просечног бруто радног сата у трговини прошле 
године), обављање бројних административних процедура у 
трговини месечно кошта послодавце 651 милион динара, од-
носно 5,81 милиона евра. На годишњем нивоу та цифра из-
носи чак 69,8 милиона евра. Када се ти трошкови саберу, до-
лази се до цифре од 107,8 милиона евра на годишњем нивоу 
који поједу минимално 19.113 потенцијалних радних места 
у грани трговине, показало је истраживање које је предста-
вљено у Јакову.

Према подацима Републичког завода за статистику, 
промет у трговини прошле године био је за 30,4 одсто мањи 
у односу на 2008. годину, што је највише у односу на друге 
земље у окружењу код којих је овај пад ипак био мањи, пише 
у истраживању. За скоро четири године у Србији се затвори-
ло 27 одсто трговинских радњи. Примера ради, 2008. године 
у Србији су постојале 100.233 трговинске продавнице, а на 
крају 2011. године било их је 90.305, што је реалан пад од 9,9 
одсто.

Исто истраживање је показало и да рад инспекцијских 
органа који контролишу пословање привредних субјеката у 
трговини није значајније реформисан годинама уназад и да 
често на терену долази до различитих тумачења прописа.

„Када је реч о прописима у трговини, неопходно је што 
пре почети са темељном реформом инспекције и прописа у 
тој области, како би се растеретило пословање трговинских 

предузећа и укинуле бројне сувишне административне про-
цедуре”, рекао је председник Уније послодаваца Србије Дра-
гољуб Рајић. 

Председник сектора хотелијера, угоститеља и туризма 
Уније послодаваца и власник предузећа „Санграл” Стеван Ро-
дић, указао је да би мала и средња предузећа у области трго-
вине требало да буду носилац привреде, а да су у последњих 
десетак година по страни. Како је казао, немају много мо-
гућности да учествују у доношењу прописа и бележе велике 
губитке у пословању.

„Дефинитивно имамо губитке и скоро да не можемо да 
их надокнадимо. Током једне пословне године не можемо да 
будемо ликвидни“, навео је Родић.

Извор: Танјуг

НЕНАДОКНАДИВИ ГУБИЦИ

Проблеми привреде  
     из угла послодаваца

На проширеној седници скупштинског Одбора за прив-
реду, одржаној прошле недеље, Унија послодаваца Србије 
представила је резултате истраживања ставова послодаваца 
о пословном окружењу у Србији. Седници су, поред представ-
ника Уније послодаваца Србије и чланова Одбора за привреду, 
присуствовали и представници министарстава надлежних за 
области покривене истраживањем - министарства рада, фи-
нансија и трговине, као и представници Привредне коморе 
Србије, Делегације немачке привреде у Србији, Асоцијације 
италијанских компанија CONFINDUSTRIA Serbia, Америчке 
привредне коморе, Наледа и Усаидовог програма за боље ус-
лове пословања.

Током седнице, народним посланицима су представљени 
проблеми привреде из угла послодаваца у три области - Зако-
ну о раду, опорезивању зарада из радног односа и прописима 
у трговини, нужне реформе у овим областима, као и дугорочне 
користи за привреду и грађане од њих.

Истраживање о ставовима послодаваца спровела је Унија 
послодаваца Србије у сарадњи са ЦЕФЕ Србија и уз подршку 
Међународне организације рада, у периоду фебруар - април 
2013. Истраживањем је обухваћено преко 200 компанија које 
послују у Републици Србији и у њему су испитивани ставови 
власника и директора о 53 теме у три области - радном зако-
нодавству, опорезивању зарада и прописима у трговини и ин-
спекцијама.
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Програм „Еразмус плус”

Четири милиона младих људи добиће 
прилику за усавршавање, стажирање или 
волонтирање у иностранству, у периоду од 

2014. до 2020. године

Прошле године у програму „Еразмус” (Erasmus) 
учествовало је рекордних четврт милиона студена-
та, а од покретања програма укупно три милиона. 
Раст броја студената који студирају у иностранству 

бележи се у готово свим земљама учесницама у програму. 
Да би још већи број младих могао да искуси шта се збива ван 
њихове земље, Европска унија недавно је одлучила да ће ин-
тензивније подстицати међународну размену ученика, сту-
дената и практиканата. Представници Европске комисије и 
Европског парламента сложили су се почетком јуна, у Брисе-
лу, око увођења новог програма - „Еразмус плус” (Erasmus+). 
У наредних седам година програм би требало да омогући да 
више од седам милиона младих део свог образовања стекне 
у иностранству. То је скоро двоструко више него до сада, а 
биће могуће уз помоћ 16 милијарди евра које ће за те сврхе 
стајати на располагању у периоду између 2014. и 2020. Доса-
дашњи програми „Еразмус”, „Коменијус” и „Леонардо да Вин-
чи” постаће сада део јединственог програма „Еразмус плус”. 

Нова искуства
Програм омогућава студентима да проведу између три 

и 12 месеци у некој европској земљи, на студијама или на 
раду у компанијама или организацијама. Учествују 33 земље 
- чланице ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарска и 

Турска. Најпопуларније дестинације за студенте у 2011/12. 
биле су Шпанија, Француска и Немачка, а Шпанија је пред-
водила и бројем студената који су из те земље отишли на 
студије у иностранство. Око 205.000 студената, односно 80% 
укупног броја који су захваљујући „Еразмусу” студирали 
ван земље, провело је у просеку шест месеци студирајући на 
универзитетима и другим високошколским институцијама у 
иностранству.

„Медитеранска кухиња, сунца колико ти срце жели и уз 
пут још научиш шпански”, Бјанка Лопез још се и данас топи 
од задовољства када прича о семестру који је провела у Мад-
риду. Студенткиња психологије из Бона и сама је напола 
Шпањолка, али је као матерњи језик научила само немачки. 
Да би коначно боље упознала и шпанску културу, 2009. је уз 
помоћ „Еразмуса” провела семестар на Универзитету „Ком-
плутенсе” у Мадриду. 

„Кренула сам на студије одмах након матуре и хтела сам 
да искусим нешто ново, пре него што се запослим“, сећа се 
Бјанка, једна од 30.000 студената из Немачке који уз помоћ 
„Еразмуса” сваке године одлазе на студије у иностранство.

Систем функционише захваљујући партнерским уни-
верзитетима које у иностранству има свака висока школа. 
Европска комисија је навела и да је у претходној академској 
години из „Еразмуса” финансиран боравак у иностранству 
ради учења и обуке 46.500 предавача и административног 
особља. У програму размене академског и администрати-
вног особља у 2011/12. учествовало је 2.336 високошколских 
институција, за 3,6% више него годину дана раније. Боравак 
у иностранству ради учења и обуке предавача у просеку је 
трајао 5,7 дана, а корисници су, уз редовну плату, добили 713 
евра према 662 евра у 2010/11.

За нове 
европске 

нараштаје

Број студената расте
Европска комисија саопштила је да је у 2011/12. „Еразму-

сове” стипендије добило готово 253.000 студената, за 9% више 
него у претходној школској години. Из европских фондова из-
двојено је у просеку 252 евра месечно по студенту. Од 1987. 
године, када је „Еразмус” покренут, у програму је учествовало 
укупно три милиона студената чији је број растао из године 
у годину, осим у школској 1996/97. У 2009/10. број студената 
који су користили „Еразмус” први пут је премашио 200.000. У 
2011/12. тражња стипендија из „Еразмуса” била је већа од по-
нуде у готово свим земљама обухваћеним програмом. Највећи 
раст броја студената који студирају у иностранству забележен 
је у Хрватској (62%), која се програму прикључила 2009/10. Сле-
де Данска са растом од 20% и Словенија и Турска са по 17%. 
Истовремено је забележен пад броја студената који су учество-
вали у програму „Еразмус” на Кипру, Исланду и Румунији, за 
између 0,6% и 2,7% у поређењу са претходном школском го-
дином.
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Мобилнији на тржишту рада
Европска комесарка за образовање и младе Андрула 

Василиу (Androulla Vassiliou) заложила се да се у склопу про-
грама размене студената „Еразмус” наредних година обра-
ти већа пажња на незапосленост младих. Она је додала да 
подаци о рекордном броју студената у „Еразмусу” указују 
на његову растућу популарност, додајући да је програм био 
значајнији него икада у време економских тешкоћа и високе 
незапослености младих. 

„Вештине и међународно искуство које добију студенти 
доприносе да се лакше запошљавају и буду мобилнији на тр-
жишту рада“, оценила је Василиу.

Комисија је у склопу настојања да смањи стопу незапос-
лености младих, која је готово 24% у зони евра, покренула 
низ мера, укључујући програм гаранција од осам милијарди 
евра како би се за младе испод 25 година обезбедио посао 
или даље школовање у року од четири месеца пошто заврше 
средњу школу.

ЕУ се сложила и око унапређеног програма „Еразмус 
плус” који ће бити покренут у јануару 2014. године. Тај про-
грам треба да обезбеди да четири милиона младих људи до-
бије прилику за усавршавање, стажирање или волонтирање 

у иностранству у периоду од 2014. до 2020. године, односно 
за време трајања новог седмогодишњег буџета ЕУ. Василиу 
очекује да се за „Еразмус плус” издвоји 14,5 милијарди евра 
у посматраном периоду, што је за 40% више него за садашње 
ЕУ програме учења.

„Новина у програму је нови фонд за зајмове за заврше-
так мастер студија у иностранству, јер послодавци траже 
младе са мастером“, истакла је Василиу. Зајмови за мастер 
студије биће 12.000 или 18.000 евра, и то под повољним усло-
вима, укључујући малу камату и отплату пошто се корисник 
кредита запосли.

Програм „Еразмус плус” ће први пут укључити и обра-
зовање и обуку у спорту, а недавно објављено истраживање 
Организације за економску сарадњу и развој показало је да 
су високообразовани млади много отпорнији на економску 
кризу и да је међу њима стопа незапослености нижа.

 А.Б.

Еразмус Мундус
Европска комисија већ осму годину додељује студентима 

и наставном особљу из Србије „Еразмус Мундус“ стипендије за 
целе последипломске студије, односно мастер или докторске 
програме и за размену студената. Недавно је први пут уприли-
чен свечани испраћај нове генерације стипендиста програма 
„Еразмус Мундус”, који је организовала Фондација „Темпус”, 
која промовише „Еразмус Мундус” програм Европске уније, у 
сарадњи са Алумни асоцијацијом „Еразмус Мундус” студената 
(Erasmus Mundus Student and Alumni Association- EMA). 

Студенти су имали прилику да чују практичне савете о 
студирању и животу у државама ЕУ од колега и колегиница 
који су раније били на размени. Поред осталих, своје искуство 
је представио и Милош Јовановић који је завршио међународ-
ни мастер програм из области индустријског инжењерства, а 
сада ради на Факултету техничких наука Универзитета у Но-
вом Саду. Поред око 230 нових стипендиста, до сада је кроз 
„Еразмус Мундус” додељено око 900 стипендија за део студија 
у ЕУ или за читаве мастер и докторске студије. Одређени број 
страних студената је у склопу овог програма имао прилику да 
студира на већим универзитетима у Србији.

Догађај је отворио Жарко Обрадовић, министар просвете, 
науке и технолошког развоја, нагласивши да ће се током пре-
говора Србије за чланство у ЕУ отварати и питања везана за 
образовање и науку и истакао да Србија те разговоре апсолутно 
спремно дочекује.
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Закон о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалним предузећима

Крајем 2011. године Европска комисија је смањила зависност социјалних предузећа од државе, 
омогућавајући им лакши приступ тржишту капитала. Ова предузећа су постала приоритет 

регионалне политике ЕУ, са 90 милиона евра на располагању у периоду од 2014. до 2020. године. 
Све већи значај добијају и у нашој земљи, посебно покретањем иницијативе да се социјално 

предузетништво у потпуности регулише законом

Недавно су чланови Одбора за рад, социјална питања, 
друштвену укљученост и смањење сиромаштва, 
у Дому Народне скупштине Републике Србије, уз 
подршку Програма Уједињених нација за развој 

(УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), 
организовали јавно слушање Предлога закона о социјалном 
предузетништву и запошљавању у социјалним предузећима. 
У званичном саопштењу, објављеном на сајту Министарства 
рада, запошљавања и социјалне политике, између осталог се 
каже да је државна секретарка у поменутом министарству 
које је и предлагач овог закона, Бранкица Јанковић, након 
што је изнела општу слику поткрепљену званичним подаци-
ма у вези са стањем сиромаштва и социјалне проблематике 
у Србији и додатно појаснила поједине предлоге законских 
одредби и решења, такође истакла да је свакако нужно и од-
говорно, пре отпочињања процедуре усвајања закона, у ре-
сорно надлежном одбору Народне скупштине разговарати о 
свим аспектима предложеног текста, евентуално га допуни-
ти неким од предлога и решења и донети такав акт који ће 
бити брзо и лако у пракси применљив. 

Супротности
Током широке јавне расправе чуло се и много добрих 

предлога, који су углавном већ прихваћени и унети у текст 
закона. Јавном слушању Предлога закона о социјалном пре-
дузетништву  присуствовали су, поред осталих, и представ-
ници Смарт колектива, који је са циљем снажније и орга-
низованије промоције концепта социјалног предузетништва 
у Србији, заједно са Групом 484, Европским покретом у Ср-
бији, Балканским фондом за локалне иницијативе и Иниција-
тивом за развој и сарадњу, 2009. године формирао и Коали-
цију за развој социјалног предузетништва. 

Истичући да их је позитивно изненадила чињеница да 
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 
планира доношење Закона о социјалном предузетништву, 
чланови Коалиције сматрају да је у оваквом облику Пред-
лог закона у великој мери у супротности са самим концеп-
том предузетништва, које подразумева иницијативу поје-
динца, идеју која може и треба да опстане и да се развија 

у тржишним условима, а да при томе помаже категоријама 
становништва које су најугроженије или да решава неке кон-
кретне друштвене проблеме.

Промена размишљања
Како је један од кључних предуслова за развој социјал-

ног предузетништва сарадња и партнерство између државе, 
то јест локалних самоуправа, предузетника, бизнис сектора 
и непрофитних иницијатива које долазе из цивилног друшт-
ва, преносимо неке од њихових ставова: 

Закон предвиђа да социјална предузећа део свог про-
фита дају државном фонду. Такође, предвиђа се да државни 
службеници врше обуке за запошљавање и обуке за развој 
социјалних предузећа, као и да јавни сектор одлучује о до-
дељивању субвенција социјалним предузећима. Закон, та-
кође, предвиђа формирање нових служби у јавном сектору, 
као што су инспекцијске службе и центри за социјално пре-
дузетништво при локалним самоуправама, што самим тим 
значи запошљавање додатне државне администрације и 
нове намете за пореске обвезнике.

Чланови Коалиције истичу и да су својим напорима ус-
пели да скрену пажњу међународне заједнице на проблеме 
у вези са овим законом и подигну дискусију на ниво реле-

ЗараЂиваТи и ЧиниТи добро
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вантних тела Европске уније. Свој став закључују констата-
цијом да запошљавање социјално угрожених категорија ста-
новништва треба да буде последица промене размишљања 
и подстицања социјалног предузетништва, а не полазиште 
и сврха.

Општи и дугорочни циљеви
Концепт социјалних предузећа у земљама Европске 

уније  развијен је као одговор на економску кризу, која увек 
за последицу има и кризу у друштву. Примарни циљ таквог 
концепта је стварање предузећа која не само што остварују 
профит, него учествују у стварању бољег и хуманијег друшт-
ва. 

Идеја социјалног предузетништва јавила се у Италији, 
а потом и у другим европским земљама, током осамдесе-
тих година XX века, како би се указало на могућности које 
пружа друштвено одговорно пословање. Циљ је био показати 
да предузећа могу упошљавати угрожене друштвене групе, 
остваривати профит и бити самоодржива. Др Марија Парун 
Колин и проф др Невена Петрушић у студији „Социјална пре-
дузећа и улога алтернативне економије у процесима европ-
ских интеграција“ прапочетак ових идеја везују за Европу 
крајем 18. и почетком 19. века, када због индустријализације 
и веће улоге државе нестају традиционални облици аграр-
но-занатских друштава, што ствара веће друштвене разлике. 
Људи под притисцима растуће економије престају да брину 
једни за друге, а угрожене групе остају незаштићене. Зато 
се оснивају предузећа која упошљавају - особе са инвалиди-
тетом, жене преко педесет година старости, неквалификован 
кадар… 

„У овој области је у ЕУ запослено преко 6 посто (11 ми-
лиона) укупно запослених, односно у њој се ствара незане-
марљивих 4 одсто националног дохотка”, истичу Колин и 
Петрушић.

Социјално предузеће послује тако да постигне што боље 
друштвене циљеве, а свој приход инвестира у развој заједни-
це, запошљавање социјално угрожених група и у само пре-
дузеће. Такво предузеће омогућава отварање нових радних 
места за раднике који нису конкурентни, који су измештени 
или маргинализовани са тржишта рада. Употпуњава потре-
бе заједнице и пружа разне врсте услуга, повећавајући капа-
цитет радника и подстичући га да се ослони на сопствене мо-
гућности. Циљеви социјалног предузетништва су дугорочни 

и тичу се тога како омогућити угроженим групама да ства-
рају лични капитал. На тај начин се смањује њихова завис-
ност од других, јер они сами зарађују и осигуравају властиту 
будућност. 

Примери добрих пракси
Иако је реализација иницијативе да социјално преду-

зетништво у Србији буде и законски регулисано управо у 
току, у Србији већ дуго послују предузећа која, не само по 
својој дефиницији, имају карактеристике социјалних. Један 
од примера је „Лола предузетништво”, првобитно основа-
но да би се решио проблем вишка радника предузећа „Иво 
Лола Рибар”. Данас запошљава 68 особа са инвалидитетом 
(ОСИ), што чини више од 50 одсто запослених. Предузеће се 
бави производњом амбалажа за прехрамбену, текстилну и 
индустрију обуће, а ОСИ, између осталог, раде као помоћни-
ци картонажера. У „Лоли” кажу да се у оваквим предузећи-
ма тежи професионалној рехабилитацији и социјализацији, 
јер на квалитет живота највише утиче финансијски фактор. 
Стручни радници у предузећу покушавају обогатити њихов 
квалитет живота одласцима у биоскоп, позориште, излетима 
у природу и слично. Такође, истичу да су особе са инвалиди-

тетом повучене у себе и да најчешће имају поверења само у 
чланове породице. Зато се стручњаци труде да атмосферу на 
послу приближе породичним односима.

Највећа препрека у даљем развоју социјалног преду-
зетништва су проблеми у вези са финансирањем. „Лола пре-
дузетништво” је предузеће које се финансира и из средстава 
буџета, као и из сопствених средстава, а само добар финан-
сијски резултат обезбеђује и слободу у раду, истичу у руко-
водству „Лола предузетништва”.

Пример успешног пројекта је и „Добра торба”, у оквиру 
кога  незапослене жене шију специјално дизајниране торбе, а 
приход од продаје одлази њима. Носиоци пројекта истичу да 
не запошљавају жене, већ им омогућавају да остваре додат-
ни приход којим могу да преброде егзистенцијалну кризу. То 
су најчешће веома сиромашне жене, без сталног запослења и 
редовних прихода, које живе у срединама где им се не отвара 
лако перспектива за економску сигурност. У процес произ-
водње оне се укључују преко локалних женских удружења, 
а поред економске смањују се и социјалне неједнакости, јер 
ангажованим женама нико не може оспорити рад и зараду, 
чиме се умањује и њихова маргинализованост. Стратегија 
производње овог предузећа је 90 одсто оријентисана на фир-
ме које се рекламирају кроз штампање ПВЦ банера који су 
потенцијални отпад. 

Као тренд друштвено одговорног пословања, последњих 
година развија се и корпоративна филантропија, кроз коју 
циљеви социјалног предузетништва постају саставни део 
пословања компаније. Међутим, да би социјално предузет-
ништво имало будућност, поручују из Коалиције за развој 
социјалног предузетништва, важно је ову идеју пренети и 
младим људима који тек започињу своју каријеру. Они тре-
ба да разумеју да је могуће истовремено зарађивати новац и 
чинити добро.

     СМЦ
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Сам свој газда

Најчешће замке при покретању сопственог малог бизниса су страх од покретања посла, 
недовољна информисаност о процедурама, законским и пореским обавезама приликом 
оснивања предузећа, али и у даљем пословању, прецењивање сопствених могућности, 
способности и знања

Безуспешно трагање за послом, гледано из неког дру-
гог угла, може бити сигнал да је време да се сами 
позабавите својом судбином и уместо губљења вре-
мена на слање радне биографије, неизвесности да ли 

ћете бити позвани на разговор или не, све своје расположиве 
ресурсе усмерите у покретање сопственог посла. Исти савет 
важи и за све оне који имају посао, а нису задовољни.

И у једном и у другом случају, боље је да време прође у 
организовању и ширењу сопственог, што да не и удруженог 
посла, па макар и у сопственој кући. Пружањем различитих 
услуга (занатских, услужних, производних, туристичких, 
интернет…) људи зарађују основна или додатна средства за 
живот и што је најбитније - газдују својим временом. Овакав 
начин пословања у значајној мери је распрострањен и код 
нас, мада хтели ми то да прихватимо или не, најчешће у си-
вој економији, јер људи напросто немају довољно храбрости 
да загризу и самостално региструју делатност плашећи се 
првенствено да ли ће моћи да намире све трошкове и да им 
при том остане једна солидна плата.

Све има своју цену и ови трошкови не морају бити баук и 
препрека за легалан рад, они доносе лакшу прођу на легал-
ном тржишту пословања, могућност повлачења кредитних 
средстава из различитих програма. Интернет може да буде 
од велике користи како би се сазнале све појединости о ре-
гистровању делатности. Путем „нета” могу да се раде разли-
чити послови, а један од њих је пребацивање докумената из 
папирног у електронски облик или прекуцавање докумената 
писаних руком, пребацивање аудио и видео касета у одго-
варајуће формате, као и скенирање и обрада фотографија. 
Подразумева се добро познавање различитих програма, 
прихватљиве цене услуга и добро осмишљен начин рекла-
мирања.

Они који размишљају о томе да покрену мали бизнис 
требало би да знају да у тренутним тржишним условима у 
Србији најбоље пролазе послови попут сакупљања отпада, 
производње лековитог и зачинског биља и вина, рецепти-
вног туризма, производње органске хране, занатске фирме... 
За отварање фирме довољно је и 5.000 евра, а уложени новац 
може се вратити и после само шест месеци.

Пристојна зарада може се остварити пружањем услуга 
превођења са свих светских језика, симултаног превођења, 
судског тумачења, овере и преписа докумената. Основни 
адут је одлично познавање више страних језика (или удру-
живање више особа), квалитетан рад, поштовање рокова и 

прихватљиве цене. Солидан приход остварује се и од продаје 
рекламног простора (банери). 

Добар предлог људи који се баве професионалном 
оријентацијом је комерцијални сервис занатлија, јер људи 
свакодневно имају потребу за неком поправком. За посао 
је довољан један човек (оснивач - менаџер), агенција регис-
трована у сопственом дому (услуге се пружају теренски, код 
клијента), мобилни телефон са специфичним бројем (лак за 
памћење), коректан уговор са занатлијама (рад са сопстве-
ним алатом) и фиксне цене услуга конкурентне на тржишту, 
а уз добру организацију рада и неизбежну рекламу улог се 
може вратити за месец дана. По сличном систему може се 
удружити неколико занатлија у регистрацију мобилног сер-
виса. 

Послови у којима жене данас могу да зараде код куће 
или узимањем у закуп мањег пословног простора су: шнај-
дерај, израда одевних и декоративних предмета тканих на 
разбоју, сувенира и накита, производња колача, различити 
типови масажа, до маркетиншких услуга и посредовања у 
промету некретнина.

Ипак, да би се успело потребно је, како тврди Драгољуб 
Рајић из Уније послодаваца Србије, водити рачуна о многим 
стварима, а најважније је не правити непотребне трошкове.

„Основно је распитати се о тржишту на којем се запо-
чиње бизнис, бити спреман да се у почетку ради од осам до 
12 сати дневно, изабрати добре сараднике из породице или 
друге, али вредне и од поверења. Важно је штедети на сиро-
винама, односно што паметније преговарати с добављачима. 
Све што је сувишно треба сузбити као трошак, приватни ауто 
претворити у службени. С друге стране, маркетинг је најва-
жнији, па га треба добро осмислити, одредити циљну групу и 
борити се за њу на најјефтинији начин, рекламе делите сами“, 
истиче Рајић.

Миливоје Јовановић из НВО „Енека”, менаџер пројекта 
„Припреми се за посао“, наглашава да почетници у послу 
могу упасти у многе замке.

„Најчешће замке при покретању сопственог малог биз-
ниса су страх од покретања посла, недовољна информисаност 
о процедурама, законским и пореским обавезама приликом 
оснивања предузећа, али и у даљем пословању, прецењи-
вање сопствених могућности, способности и знања... Осим 
тога, једна од клопки је и потцењивање или отписивање 
људи, јер свако може бити потенцијални клијент, чекање на 
пласирање савршеног производа, изостанак сталног усавр-
шавања како производа тако и услуга“, наглашава Јовановић.

А.Б.

ТРОШКОВИ НИСУ БАУК
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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

420

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

градска општина сурЧин 
скупштина градске општине 

јп За културу и спорт
11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8443-758, 8443-759

Директор ЈП за обављање делатности из области 
културе и спорта ГО Сурчин

на период од 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, свих смерова; да је кандидат пуноле-
тан и пословно способно лице, да је стручњак у једној или више области 
из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано 
јавно предузеће, најмање 5 година радног искуства, од чега три године 
на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање три године 
на руководећим положајима, да није осуђиван за кривично дело против 
привреде, правног саобраћаја и службене дужности, да лицу није изречена 
мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делат-
ност јавног предузећа. Поред наведених општих услова, да би кандидат 
могао бити именован за директора јавног предузећа, неопходно је да уз 
пријаву на конкурс у писаној форми достави четворогодишњи план и про-
грам рада предузећа. Уз пријаву са кратком радном биографијом кандидат 
доставља и доказе о испуњавању услова конкурса, оригинале или овере-
не фотокопије докумената. Кандидати који су испунили мерила прописа-
на за именовање директора јавних предузећа биће позвани на разговор 
ради оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина из области 
пословања ЈП, програма рада и унапређења пословања. Пријаву и дока-
зе о испуњавању услова конкурса доставити Скупштини ГО Сурчин, преко 
Одељења за општу управу Управе ГО Сурчин, поштом или путем писарни-
це, са назнаком: „За јавни конкурс“. Додатне информације могу се добити 
на бројеве телефона централе: 011/8443-758, 8443-759, 8443-762, 8443-
763, 8443-765, 8443-111, 8442-111, локал 106. Рок за достављање пријава 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује закључком 
против кога није допуштена посебна жалба.

градска општина сурЧин 
скупштина градске општине 

јп За туриЗам
11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8443-758, 8443-759

Директор ЈП за обављање послова из области 
туризма

на период од 4 године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економски смер; да је кандидат пуноле-
тан и пословно способно лице, да је стручњак у једној или више области из 
које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јавно 
предузеће, најмање 5 година радног искуства, да није осуђиван за кривич-
но дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, да 
лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која 
је претежна делатност јавног предузећа. Поред наведених општих усло-
ва, да би кандидат могао бити именован за директора јавног предузећа 
неопходно је да уз пријаву на конкурс у писаној форми достави четворо-
годишњи план и програм рада предузећа. Уз пријаву, са кратком радном 
биографијом, кандидат доставља и доказе о испуњавању услова конкурса, 
оригинале или оверене фотокопије докумената. Кандидати који су испу-
нили мерила прописана за именовање директора јавних предузећа биће 
позвани на разговор ради оцењивања стручне оспособљености, знања и 
вештина из области пословања ЈП, програма рада и унапређења посло-
вања. Пријаву и доказе о испуњавању услова конкурса доставити Скупшти-
ни ГО Сурчин, преко Одељења за општу управу Управе ГО Сурчин, поштом 
или путем писарнице, са назнаком: „За јавни конкурс“. Додатне информа-
ције могу се добити на бројеве телефона централе: 011/8443-758, 8443-
759, 8443-762, 8443-763, 8443-765, 8443-111, 8442-111, локал 106. Рок за 
достављање пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене, 
неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, коми-
сија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

градска општина сурЧин 
скупштина градске општине сурЧин 

јп сурЧин
11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8443-758, 8443-759

Директор ЈП за обављање комуналних и других 
делатности од општег интереса за грађане ГО 

Сурчин
на период од 4 године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; да је кандидат пунолетан и пословно 
способно лице, да је стручњак у једној или више области из које је делат-
ност од општег интереса за чије обављање је оснивано јавно предузеће, 
најмање 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за 
које је основано јавно предузеће или најмање три године на руководећим 
положајима, да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности, да лицу није изречена мера безбедности 
забране обављања делатности која је претежна делатност јавног преду-
зећа. Поред наведених општих услова, да би кандидат могао бити имено-
ван за директора јавног предузећа неопходно је да уз пријаву на конкурс у 
писаној форми достави четворогодишњи план и програм рада предузећа. 
Уз пријаву, са кратком радном биографијом, кандидат доставља и дока-
зе о испуњавању услова конкурса, оригинале или оверене фотокопије 
докумената. Кандидати који су испунили мерила прописана за именовање 
директора јавних предузећа биће позвани на разговор ради оцењивања 
стручне оспособљености, знања и вештина из области пословања ЈП, про-
грама рада и унапређења пословања. Пријаву и доказе о испуњавању усло-
ва конкурса доставити Скупштини ГО Сурчин, преко Одељења за општу 
управу Управе ГО Сурчин, поштом или путем писарнице, са назнаком: „За 
јавни конкурс“. Додатне информације могу се добити на бројеве телефо-
на централе: 011/8443-758, 8443-759, 8443-762, 8443-763, 8443-765, 8443-
111, 8442-111, локал 106. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, комисија одбацује закључком против кога није 
допуштена посебна жалба.

градска општина сурЧин 
скупштина градске општине сурЧин 

јп аграр - сурЧин
11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8443-758, 8443-759

Директор ЈП за обављање пољопривредне 
делатности и занатских услуга „Аграр - Сурчин“

на период од 4 године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, свих смерова; да је кандидат пуноле-
тан и пословно способно лице, да је стручњак у једној или више области 
из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јав-
но предузеће, најмање 5 година радног искуства, од чега једна година на 
пословима за које је основано јавно предузеће или најмање једна година 
на руководећим положајима, да није осуђиван за кривично дело против 
привреде, правног саобраћаја и службене дужности, да лицу није изречена 
мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делат-
ност јавног предузећа. Поред наведених општих услова, да би кандидат 
могао бити именован за директора јавног предузећа неопходно је да уз 
пријаву на конкурс у писаној форми достави четворогодишњи план и про-
грам рада предузећа. Уз пријаву, са кратком радном биографијом, кандидат 
доставља и доказе о испуњавању услова конкурса, оригинале или овере-
не фотокопије докумената. Кандидати који су испунили мерила прописа-
на за именовање директора јавних предузећа биће позвани на разговор 
ради оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина из области 
пословања ЈП, програма рада и унапређења пословања. Пријаву и дока-
зе о испуњавању услова конкурса доставити Скупштини ГО Сурчин, преко 
Одељења за општу управу Управе ГО Сурчин, поштом или путем писарни-
це, са назнаком: „За јавни конкурс“. Додатне информације могу се добити 
на бројеве телефона централе: 011/8443-758, 8443-759, 8443-762, 8443-
763, 8443-765, 8443-111, 8442-111, локал 106. Рок за достављање пријава 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује закључком 
против кога није допуштена посебна жалба.

Обука за активнО тражење пОсла

Администрација и управа
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градска општина сурЧин 
скупштина градске општине 

јп „сурЧин - гас“
11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8443-758, 8443-759

Директор ЈП за обављање послова на изградњи 
гасоводне мреже и  
дистрибуције гаса

на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електротехнички факултет; да је кан-
дидат пунолетан и пословно способно лице, да је стручњак у једној или 
више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је 
оснивано јавно предузеће, најмање 5 година радног искуства, од чега три 
године на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање три 
године на руководећим положајима, да није осуђиван за кривично дело 
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, да лицу није 
изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претеж-
на делатност јавног предузећа. Поред наведених општих услова, да би кан-
дидат могао бити именован за директора јавног предузећа неопходно је 
да уз пријаву на конкурс у писаној форми достави четворогодишњи план 
и програм рада предузећа. Уз пријаву, са кратком радном биографијом, 
кандидат доставља и доказе о испуњавању услова из конкурса, оригина-
ле или оверене фотокопије докумената. Кандидати који су испунили мери-
ла прописана за именовање директора јавних предузећа биће позвани на 
разговор ради оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина из 
области пословања ЈП, програма рада и унапређења пословања. Пријаву 
и доказе о испуњавању услова конкурса доставити Скупштини ГО Сурчин, 
преко Одељења за општу управу Управе ГО Сурчин, поштом или путем 
писарнице, са назнаком: „За јавни конкурс“. Додатне информације могу се 
добити на бројеве телефона централе: 011/8443-758, 8443-759, 8443-762, 
8443-763, 8443-765, 8443-111, 8442-111, локал 106. Рок за достављање 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене, неразумљиве 
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује 
закључком против кога није допуштена посебна жалба.

градска општина сурЧин 
скупштина градске општине 

јп За информисаЊе
11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8443-758, 8443-759

Директор ЈП за обављање послова из области 
информисања

на период од 4 године

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме; да је кандидат пунолетан и 
пословно способно лице, да је стручњак у једној или више области из 
које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јав-
но предузеће, најмање 5 година радног искуства, од чега три године на 
пословима за које је основано јавно предузеће или најмање три године 
на руководећим положајима, да није осуђиван за кривично дело против 
привреде, правног саобраћаја и службене дужности, да лицу није изречена 
мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делат-
ност јавног предузећа. Поред наведених општих услова, да би кандидат 
могао бити именован за директора јавног предузећа неопходно је да уз 
пријаву на конкурс у писаној форми достави четворогодишњи план и про-
грам рада предузећа. Уз пријаву, са кратком радном биографијом, кандидат 
доставља и доказе о испуњавању услова из конкурса, оригинале или ове-
рене фотокопије докумената. Кандидати који су испунили мерила пропи-
сана за именовање директора јавних предузећа биће позвани на разговор 
ради оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина из области 
пословања ЈП, програма рада и унапређења пословања. Пријаву и дока-
зе о испуњавању услова конкурса доставити Скупштини ГО Сурчин, преко 
Одељења за општу управу Управе ГО Сурчин, поштом или путем писарни-
це, са назнаком: „За јавни конкурс“. Додатне информације могу се добити 
на бројеве телефона централе: 011/8443-758, 8443-759, 8443-762, 8443-
763, 8443-765, 8443-111, 8442-111, локал 106. Рок за достављање пријава 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује закључком 
против кога није допуштена посебна жалба.

ЧаЧак

општинска управа општине луЧани
32240 Лучани, Југословенске армије 5

Послови борачко - инвалидске заштите и избеглице
на одређено време од 3 месеца,  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, факултет друштвених нау-
ка, завршене струковне студије из области правних или економских нау-
ка, положен стручни испит за рад у органима управе, једна година радног 
искуства и оспособљеност за рад на рачунару.

Оперативни и припремни послови у области 
грађења и урбанизма

на одређено време од 3 месеца,  
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, у области економије, права, виша 
грађевинска, виша управна школа или информационих технологија, поло-
жен испит за рад у органима управе, познавање рада на рачунару, једна 
година радног искуства и положен возачки испит за возача „Б“ категорије.

Послови канцеларијске контроле за физичка лица
на одређено време од 3 месеца,  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен економски или правни 
факултет или завршена виша стручна спрема, односно високо образовање 
студија првог степена (основне академске студије, основне струковне сту-
дије), односно на студијама у трајању од 3 године, у области друштвених 
наука, положен стручни испит у органима управе, познавање рада на рачу-
нару, једна година радног искуства.

Послови протокола председника Општине, 
заменика председника Општине и јавно 

информисање
на одређено време од 3 месеца,  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен факултет друштвених нау-
ка, положен стручни испит, једна година радног искуства, оспособљеност 
за рад на рачунару.

Послови пријавнице и писарнице
на одређено време од 3 месеца,  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (гимназија, економска и правно - биро-
техничка школа), положен стручни испит, једна година радног искуства и 
оспособљеност за рад на рачунару.

Персонални послови
на одређено време од 3 месеца,  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, факултет друштвених нау-
ка, завршене струковне студије из области правних или економских наука, 
положен стручни испит, једна година радног искуства и оспособљеност за 
рад на рачунару.

Послови извршења буџета
на одређено време од 3 месеца,  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен економски факултет, поло-
жен стручни испит, једна година радног искуства, оспособљеност за рад 
на рачунару.

Послови финансијског књиговодства - главна 
књига трезора

на одређено време од 3 месеца,  
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен економски факултет, VI 
степен стручне спреме, завршена виша школа економског смера или IV 
степен стручне спреме, завршена економска школа, положен или признат 
стручни испит, једна година радног искуства и оспособљеност за рад на 
рачунару.

http://www.nsz.gov.rs/
вАшА прАвА АДресА:

Администрација и управа
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Послови координатора за пољопривреду, 
водопривреду и заштиту животне средине

на одређено време од 3 месеца,  
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно - математички (смер био-
лошки, заштита животне средине), шумарски или правни факултет, агро-
номски или пољопривредни факултет или VI/1 степен стручне спреме, 
виша грађевинска или виша управна школа, положен стручни испит, једна 
година радног искуства и оспособљеност за рад на рачунару.

Послови у области грађења и урбанизма
на одређено време од 3 месеца,  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен грађевински, архитектон-
ски, географски факултет (смер просторно планирање), шумарски факул-
тет (смер пејзажна архитектура) или саобраћајни факултет, положен испит 
за рад у органима управе, познавање рада на рачунару, једна година рад-
ног искуства и положен возачки испит за возача „Б“ категорије.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове из 
члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је пунолетан, 
да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способ-
ност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова који не могу бити старији од шест месеци, подносе се у оригиналу 
или у овереној фотокопији, Општинској управи Општине Лучани, Југосло-
венске армије 5, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „За 
оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

јагодина

градска управа града јагодине
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови обезбеђења и противпожарне заштите 
зграде Скупштине града

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

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, гимназија 
електротехничка (енергетска и за расхладне уређаје), грађевинска, еко-
номско - трговинска, пољопривредна, саобраћајна, техничка школа, 6 
месеци радног стажа, положен државни стручни испит и испит противпо-
жарне заштите.

Административни секретар за послове 
информисања и протокола

за рад у Одељењу за скупштинске и нормативне послове, 
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, економско 
- трговинска, гимназија, управна и друга школа друштвеног смера, позна-
вање рада на рачунару, 1 година радног стажа и положен државни стручни 
испит.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из 
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, да има општу здравствену 
способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

кикинда

општинска управа општине сента
24400 Сента, Главни трг 1

Извршилац послова заштите животне средине
за рад у Одељењу за грађевинске послове, на одређено 
време од 12 месеци, ради замене привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште и посебне услове: да 
је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, завршен факултет техничких наука или њему 
одговарајућа струка стечена на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије) у образовно 

- научном пољу техничких наука, најмање једна година радног искуства, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе, положен возач-
ки испит за управљање возилом „Б“ категорије, оспособљеност за рад на 
рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у служ-
беној употреби у општини. Као доказе о испуњености услова из огласа, 
уз пријаву кандидат мора да приложи следећу документацију: уверење о 
држављанству, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, доказ о стручној 
спреми, доказ о положеном стручном испиту, потврду о оспособљености за 
рад на рачунару и потврду о радном искуству, возачки испит за управљање 
моторним возилом „Б“ категорије. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“ и на огласној табли Општинске 
управе Општине Сента. Одлуку о избору између пријављених кандидата 
доноси начелник Општинске управе Општине Сента, у року од 15 дана од 
дана истека рока за оглашавање. Пријава са доказима о испуњавању усло-
ва подноси се на адресу: Општинска управа Општине Сента, Главни трг 
1, 24400 Сента. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

косовск а миТровица

општинска управа општина лепосавиЋ
38218 Лепосавић
тел. 028/83-050

Референт за копирање и умножавање материјала

УСЛОВИ: Кандидат поред посебних услова треба да испуњава и услове 
предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима и прила-
же следеће доказе: 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 шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Пријаве се подносе начелнику Општинске управе, 
у року од 8 дана од дана објављивања, преко писарнице Општине. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. О извршеном 
пријему кандидати ће бити благовремено обавештени.

краљево

деЧје одмаралиште „гоЧ”
36000 Краљево, Београдска 44ч

тел. 036/5317-670

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан и 
пословно способан, да поседује високо или више образовање, најмање 5 
година радног искуства. Уз пријаву приложити: име и презиме кандидата; 
датум и место рођења, адреса становања; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом обаразовању; потврде о претходном радном искуству; биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора на период за који се бира; доказ да се против кандидата на дан 
издавања уверења не води истражни поступак, да није подигнута оптуж-
ница, да оптужница није стала на правну снагу; за раније осуде доставити 
извештај од надлежног органа према месту рођења. Докази се подносе у 
оригиналу или у овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узимати у разматрање. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријава на конкурс са доказима подноси 
се препорученом пошиљком или лично на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За јавни конкурс за именовање директора”.

град краЉево градска управа
36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1

тел. 036/306-090, 306-009

Радно место за послове Канцеларије за младе
у Одељењу за друштвене делатности, на одређено време 

од 6 месеци у својству приправника

УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног, природно - математич-
ког или техничко - технолошког смера или гимназија (IV степен стручне 
спреме) и познавање рада на рачунару. На оглас се могу јавити само лица 
која немају радног искуства у струци у наведеном степену стручне спреме, 
односно лица која имају радно искуство краће од времена трајања при-
правничког стажа. Пријаве доставити на адресу: Градска управа Града 
Краљева - Одељење за општу управу, Трг Јована Сарића 1, са назнаком: 
„За оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 

Администрација и управа
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Уз пријаву кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих 
и посебних услова: доказ о школској спреми, доказ о познавању рада на 
рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), извод из евиденције незапослених 
(не старији од 1 месеца), уверење 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 
од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), а изабрани канди-
дат по извршеном избору и лекарско уверење. Пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у Град-
ској управи или суду, као и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

град краЉево градска управа
36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1

тел. 036/306-090, 306-009

Радно место за пријем и експедовање поште
у Одељењу за општу управу, на одређено време до годину 

дана због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног, природно - математичког 
или техничко - технолошког смера или гимназија (IV степен стручне спре-
ме), положен државни стручни испит и 1 година радног искуства у струци.

Радно место за издавање радних књижица
у Одељењу за општу управу, на одређено време до годину 

дана због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног,природно - математичког 
или техничко - технолошког смера или гимназија (IV степен стручне спре-
ме), положен државни стручни испит и 1 година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Пријаве доставити на адресу: Градска управа Града Краљева - 
Одељење за општу управу, Трг Јована Сарића 1, са назнаком: „За оглас“, у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву 
кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних 
услова: доказ о школској спреми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о 
радном искуству у струци, доказ о положеном државном стручном испиту 
и уверење да лице није осуђивано 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, издато од надлежне поли-
цијске управе (не старије од 6 месеци), а изабрани кандидати по извр-
шеном избору и лекарско уверење. Пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у Градској управи 
или суду, као и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

поништеЊе конкурса 
град краЉево градска управа

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
тел. 036/306-090, 306-009

Конкурс објављен 17.07.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

центар За социјални рад врЊаЧка БаЊа
36210 Врњачка Бања, Жике Ваљаревића 1

Директор
за мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин Републике Србије 
који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и 
социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални рад-
ник и најмање пет година радног искуства у струци. Уз пријаву на кон-
курс, са радном биографијом, кандидат је дужан да поднесе програм рада 
за мандатни период на који се врши избор, оверену фотокопију дипло-
ме о стручној спреми, потврду о радном искуству у струци, уверење о 
држављанству и уверење да није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.

крУшевац

центар За осоБе са инвалидитетом
37000 Крушевац, Петра Кочића бб

тел. 037/3501-133

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: високо образовање друштвеног смера - VII 
степен стручне спреме, организационо - стручна способност у реализацији 
програма из социјалне заштите, три године радног искуства. Уз пријаву 
са потпуном радном и личном биографијом кандидат треба да достави и 
следећу документацију: уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 
уверење из суда да није под истрагом и да се против њега не води кривич-
ни поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад и уверење 
из полицијске управе да није кажњаван, оригинал или оверена фотокопија 
дипломе (доказ о стручној спреми), доказ о радном искуству (фотокопија 
радне књижице), програм рада и развоја наведене установе за мандатни 
период од четири године, лекарско уверење о психичкој и физичкој спо-
собности за рад - доставља се након што кандидат буде изабран на кон-
курсу и именован, а пре заснивања радног односа. Пријаве без потребне 
документације и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријава са 
конкурсном документацијом доставља се Управном одбору установе „Цен-
тар за особе са инвалидитетом“. Управни одбор установе је дужан да у року 
од 30 дана од дана завршетка конкурса изврши избор кандидата и предлог 
достави оснивачу - Скупштини града Крушевца. Оснивач именује директо-
ра установе на основу предлога Управног одбора установе. Ако оснивач 
није прихватио предлог Управног одбора, сматра се да конкурс није успео. 
Управни одбор ће писаним путем обавестити све учеснике конкурса о одлу-
ци о именовању директора установе, у року од 8 дана од дана доношења 
одлуке. Пријаве са документацијом слати на наведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс - не отварати“.

поништеЊе огласа 
општинска управа

37220 Брус
тел. 037/826-840

Оглас објављен 17.07.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

општинска управа
37220 Брус

тел. 037/826-840

Извршилац за послове пољопривреде и 
водопривреде у Одсеку за инспекцијске послове, 
пољопривреду, водопривреду и заштиту животне 

средине
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из области техничко - технолош-
ких наука на студијама другог степена (дипл. инж. пољопривреде - мастер, 
дипл. инж. пољопривреде - специјалиста, струковни инжењер пољоприв-
реде - специјалиста), односно на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, положен државни стручни испит за рад у органима државне упра-
ве и радно искуство од 1 године, да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву на оглас доставити: диплому о 
стручној спреми, уверење о положеном државном стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), уверење из основног и вишег суда да кандидат није под истрагом и 
да против њега није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), уве-
рење о здравственом стању, уверење полицијске 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 послова у државном 
органу (не старије од 6 месеци), уверење о радном искуству. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног 
органа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Администрација и управа
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општинско веЋе општине варварин
37260 Варварин, Трг Мирка Томића 5

тел. 037/787-171

Начелник Општинске управе Општине Варварин
на период од пет година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник. Кандидат 
треба да испуњава опште услове сходно члану 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91...23/2013 - 
одлука УС): да је држављанин Републике Србије; да је пунолетно лице; 
да има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу; да испуњава друге услове утврђене законом, 
другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Уз 
пријаву на оглас кандидат обавезно подноси следећа документа: дипло-
му о стеченој стручној спреми; уверење о положеном државном стручном 
испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту); доказ о радном искуству од најмање 5 година у струци; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС; уверење о 
здравственој способности (накнадна достава по доношењу одлуке о прије-
му кандидата); уверење да кандидати нису осуђивани за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које 
их чини неподобним за обављање послова у државом органу (издато након 
објављивања огласа, уверење издаје полицијска управа); уверење да про-
тив лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (изда-
то након објављивања огласа, уверење издаје надлежни суд). Докази о 
испуњавању услова достављају се у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Пријаве достављати писарници Општинске управе Општине Варварин или 
на горенаведену адресу, у року од 15 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Контакт телефон: 037/787-171.

лоЗница

општина крупаЊ општинска управа
15314 Крупањ, Маршала Тита 2

тел. 015/581-125

Сарадник за нормативно - правне послове и 
послове јавних набавки

на одређено време због повећаног обима посла, на период 
од 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у чл. 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 
34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), кандидат треба да испуњава и посебне услове: 
висока стручна спрема, правни факултет; 1 година радног искуства; поло-
жен испит за рад у органима државне управе. Уз пријаву доставити: овере-
ну фотокопију дипломе правног факултета, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, лекарско уверење 
као доказ опште здравствене способности, биографске податке са прегле-
дом кретања у служби и доказ о радном искуству, доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу и доказ о испуњености других услова наведених у усло-
вима огласа. Пријаве са потребним документима слати на адресу Општин-
ске управе Општине Крупањ, у року од 8 дана од дана објављивања, са 
назнаком: „Оглас за пријем у радни однос на одређено време“, са називом 
радног места на које се кандидат пријављује у Општинску управу Општине 
Крупањ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ниш

општинска управа општине алексинац
18220 Алексинац, Књаза Милоша 169

тел. 018/804-711

Помоћник саобраћајног инспектора
за рад у Одељењу за инспекцијске послове

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године у образовно - научном пољу техничких наука сао-
браћајног смера; једна година радног искуства у струци; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе; познавање рада на рачунару. 
Општи услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има 

општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уверење да против лица није покренута истрага и да 
није подигнута оптужница издаје надлежни суд, а уверење 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 посло-
ва у државном органу издаје полицијска управа. Пријаву са доказима о 
испуњености свих услова из огласа (у оригиналу или у овереној фотоко-
пији, сем лекарског уверења које подноси изабрани кандидат) доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

нови са д

поништеЊе огласа 
општина БаЧ општинска управа БаЧ

Бач, Трг Зорана Ђинђића 2

Оглас објављен 26.06.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости за радно место: извршилац за пољоприв-
реду, анализу и статистику у Одељењу за привреду, пољопривре-
ду и локални развој.

општина БаЧ општинска управа БаЧ
Бач, Трг Зорана Ђинђића 2

Шеф Службе за помоћно - техничке послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничког, економског, машин-
ског смера или гимназија, 1 година радног искуства, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе, положен возачки испит „Б“ категорије. 
Потребна документа: оверена фотокопија возачке дозволе, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија 
дипломе, уверење о положеном стручном испиту, уверење о некажња-
вању. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

општина БаЧ општинска управа БаЧ
Бач, Трг Зорана Ђинђића 2

Приправник за послове финансија у Одељењу за 
финансије и буџет

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет, познавање 
рада на рачунару. Потребна документа: оверена фотокопија радне књи-
жице, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверена 
фотокопија дипломе, уверење о некажњавању. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

панЧево

град панЧево градска управа
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

тел. 013/308-830

Секретар Секретаријата за пољопривреду, село и 
рурални развој

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Посебни услови: правни, економски, пољопривредни факултет - 
VII/1 степен, 5 година радног искуства и положен стручни испит за рад у 
државним органима. Општи услови: да је кандидат држављанин Републи-
ке Србије, да је пунолетан, да поседује 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 Градској управи. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању усло-
ва у погледу општих и посебних услова из огласа, осим доказа о општој 
здравственој способности и положеном стручном испиту за рад у државним 
органима, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа могу се пре-
дати лично у Градском услужном центру или поштом на адресу: Градска 
управа Града Панчева, Трг краља Петра I 2-4.

Администрација и управа
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општинска управа ковин
26220 Ковин, ЈНА бр. 5

тел. 013/742-104, 742-268
e-mail: skupstina@kovin.оrg.rs

Извршилац за здравствену и социјалну заштиту, 
унапређење људских и мањинских права и 

финансирање јавних служби

УСЛОВИ: Посебни услови: VII степен стручне спреме, економски факултет, 
најмање 3 године радног искуства у социјалној или здравственој области и 
положен државни стручни испит.

Извршилац за стручне и техничке послове за 
Општинско веће и радна тела Општинског већа 

Општине Ковин

УСЛОВИ: Посебни услови: IV степен стручне спреме, најмање једна година 
радног искуства, познавање рада на рачунару, положен државни стручни 
испит.

ОСТАЛО: Општи услови: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, 
да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи. Уз 
пријаву на оглас кандидат доставља: доказ о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, уверење да се против кандидата не води истрага, доказ 
о радном искуству, доказ о положеном државном стручном испиту. Доказ 
о испуњености услова у погледу опште здравствене способности изабрани 
кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре доношења 
решења о пријему у радни однос. Пријаве на оглас, са доказима о испуња-
вању општих и посебних услова из огласа (у оригиналу или оверене фото-
копије), подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас 
за заснивање радног односа“.

пироТ

општина пирот општинска управа
18300 Пирот, Српских владара 82

Послови утврђивања и контроле пореза на имовину 
од физичких лица

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године (VII/1 степен), економске струке, положен државни 
и стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци. Лице које 
се пријављује на оглас, поред доказа о испуњавању услова наведених у 
огласу, потребно је да поднесе доказе да испуњава услове прописане чл. 
6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биогра-
фијом подносе се следећа документа, у оригиналу или у фотокопији овере-
ној у суду или општини: диплома којом се потврђује стручна спрема, доказ 
о радном искуству од најмање 1 године, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених 
(издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном 
у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о општој здравственој 
способности (не старије од шест месеци), уверење полицијске управе да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (издато након објављивања огласа). 
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени потребни 
докази, неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Општинска 
управа Општине Пирот - начелнику Општинске управе, Српских владара 
82 или непосредно предати на шалтеру бр. 1 у Услужном центру, Српских 
владара 82.

пож аревац

градска управа града поЖаревца
12000 Пожаревац, Дринска 2

тел. 012/539-651

Послови грађевинског земљишта у Одељењу за 
имовинско - правне послове, комуналне послове и 

саобраћај
на одређено време од 12 месеци

Послови правне помоћи за избегла и расељена лица 
у Одељењу за друштвене делатности

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема - правни факултет - VII степен, дипл. прав-
ник, три године радног искуства, положен државни стручни испит. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Кандидати подносе: пријаву 
на оглас, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, лекарско уверење, доказ о прописаној стручној спреми, 
доказ 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 државним органима. Избор кандидата извршиће се у 
року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. Пријаву са докумен-
тацијом кандидати подносе на адресу: Градска управа Града Пожаревца, 
Дринска 2, 12000 Пожаревац. Ближа обавештења у вези са огласом могу се 
добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 38 и на број 
телефона: 012/539-651.

општинска управа
12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Стручни сарадник за обављање послова теренске 
контроле у локалној пореској администрацији

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема, економски смер, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе, најмање 1 година радног искуства у 
струци.

Виши сарадник у имовинско - правној служби 
на пословима ажурирања имовине локалне 

самоуправе
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема, правни смер, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе, најмање 1 година радног искуства у струци.

Приправник у имовинско - правној служби

УСЛОВИ: висока стручна спрема, правни факултет, без радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити доказ да је лице држављанин Репу-
блике Србије - уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
фотокопију личне карте (све странице), да има прописану стручну спре-
му (оверена фотокопија дипломе), доказ да има прописано радно искуство 
(оверена фотокопија радне књижице), уверење о положеном стручном 
испиту за рад у органима државне управе, уверење о општој здравстеној 
способности (лекарско уверење), уверење да се не води истрага, нити се 
спроводе истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници 
и оптужном предлогу који није правноснажно окончан, уверење да није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Прија-
ве на оглас са потребном документацијом слати на горенаведену адресу.

општинска управа
12220 Велико Градиште, Житни трг 1

тел. 012/662-124

Послови ликвидатуре
за рад у Општинској управи, у Одељењу за финансије у 

Великом Градишту

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање: високо 
стручно образовање економског или финансијског смера и радно искуство 
од најмање 1 године, као и положен стручни испит за рад у државним 
органима, познавање рада на рачунару, као и познавање рада у програ-
му РИНО. Лице које се пријављује на оглас, поред доказа о испуњавању 
услова наведених у огласу, потребно је да поднесе доказе да испуњава 
услове прописане чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. 

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

Администрација и управа
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Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа, у оригиналу или 
у овереној фотокопији: диплома којом се потврђује стручна спрема; радна 
књижица; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сход-
но Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, 
бр. 20/09); уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци); 
уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато 
након објављивања огласа). Рок за подношење пријава је осам дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у суду 
или општини, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће 
се разматрати. Пријаве поднети на адресу: Општинска управа Општине 
Велико Градиште, начелнику Општинске управе, 12220 Велико Градиште, 
Житни трг 1, са назнаком: „За оглас”. Додатне информације могу се добити 
на број телефона: 012/662-124.

општинска управа општине ЖагуБица
12320 Жагубица, Трг ослобођења 1

Послови извршења буџета
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање првог степена, дипломирани инжењер 
менаџмента, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства.

Послови пријема поднесака и овере потписа, 
преписа и рукописа

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економске или природно - математичке 
струке, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства.

Комунални контролор
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економске или пољопривредне струке, 
познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства.

Порески контролор
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економске струке, познавање рада на 
рачунару, 1 година радног искуства.

Послови пореске евиденције
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економске или пољопривредне струке, 
познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства.

Достављач
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: основна школа и положен возачки испит „Б” категорије.

ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова, кандидати су 
дужни да уз пријаву на оглас достављају и доказе о испуњавању општих 
услова из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да су 
држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају општу здравстве-
ну способност, прописану стручну спрему, 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, 
да испуњавају и друге услове утврђене законом. Уз пријаву на оглас доста-
вити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену 
фотокопију дипломе, уверење суда да нису под истрагом, односно да нису 
осуђивани и лекарско уверење. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
доставити на адресу: Општинска управа Општине Жагубица, 12320 Жагу-
бица, Трг ослобођења 1, у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Приправник
на одређено време од 12 месеци

Опис послова радног места: приправник се оспособљава за самосталан рад 
у струци и полагање државног стручног испита.

УСЛОВИ: високо образовање првог степена, струковни менаџер.

ОСТАЛО: Кандидат за заснивање радног односа у својству приправника, 
поред посебних услова наведених у погледу стручне спреме, треба да 
испуњава и опште услове из чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да 

има општу здравствену способност, да има 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 и друге услове утврђене законом. Уз 
пријаву на оглас доставити: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе, уверење суда да није под 
истрагом, односно да није осуђиван и лекарско уверење. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова доставити на адресу: Општинска управа Општи-
не Жагубица, 12320 Жагубица, Трг ослобођења 1, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене или непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

центар За социјални рад 
општина велико градиште и голуБац

12220 Велико Градиште, Сарајевска 2
тел. 012/662-955

Стручни сарадник - послови реализације одлука о 
социјалној заштити у Општини Велико Градиште

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл. дефектолог или дипл. социјал-
ни радник, познавање рада на рачунару. Уз пријаву доставити: оверену 
копију дипломе, уверење о држављанству, уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела за која је изречена казна затвора у трајању од 
6 месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања, на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

пријепоље

исправка огласа 
центар За социјални рад приБој

31330 Прибој, 12. јануар
тел. 033/2452-253

Оглас објављен 17.07.2013. године у публикацији „Послови“, 
мења се у делу услова, тако што уместо речи: социјалних нау-
ка, треба да стоји: социолошких наука. У осталом делу оглас је 
непромењен.

сремск а миТровица

исправка огласа 
град сремска митровица 

градска управа За урБаниЗам, комуналне 
и инспекцијске послове

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Оглас објављен 10.07.2013. године у публикацији „Послови“, 
исправља се код посебног услова који се односи на стручну спре-
му, тако да гласи: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године у 
образовно - научном пољу друштвено - хуманистичких наука. У 
свему осталом оглас је непромењен. Рок у којем кандидати могу 
поднети пријаве на оглас продужава се за 8 дана од дана објављи-
вања исправке огласа у публикацији „Послови“.

град сремска митровица 
градска управа За БуЏет и финансије

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Послови координатора за економски развој
на одређено време због повећаног обима посла - до 12 
месеци, за рад у Градској управи за буџет и финансије 

Града Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 6 Закона о радним односи-
ма у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају и сле-
деће посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године у образовно - научном пољу 
друштвено - хуманистичких наука, 1 година радног искуства у струци и 

Администрација и управа
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положен државни стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о испуња-
вању општих и посебних услова, у оригиналу или у овереној фотокопији 
(диплома о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу, уверење о положеном државном стручном испи-
ту, доказ о радном искуству у струци, уверење о здравственој способности 
- доставља изабрани кандидат), подносе се начелнику Градске управе за 
буџет и финансије Града Сремска Митровица, у Сремској Митровици, Све-
тог Димитрија 13. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Послови буџета
на одређено време ради замене привремено одсутног 

запосленог, до повратка привремено одсутног запосленог 
- 31.05.2014. године, за рад у Градској управи за буџет и 

финансије Града Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године у образовно - науч-
ном пољу друштвено - хуманистичких наука - економске науке, 1 година 
радног искуства у струци и положен државни стручни испит. Пријаве на 
оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу 
или у овереној фотокопији (диплома о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске 
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу, уверење о положеном 
државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење 
о здравственој способности - доставља изабрани кандидат), подносе се 
начелнику Градске управе за буџет и финансије. Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Послови теренске контроле - млађи порески 
инспектор

на одређено време због повећаног обима посла - до 12 
месеци, за рад у Градској управи за буџет и финансије 

Града Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 6 Закона о радним односи-
ма у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају и сле-
деће посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године у образовно - научном пољу 
друштвено - хуманистичких наука - правне науке или економске науке, 1 
година радног искуства у струци и положен државни стручни испит. Прија-
ве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова, у ори-
гиналу или у овереној фотокопији (диплома о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о поло-
женом државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, уве-
рење о здравственој способности - доставља изабрани кандидат), подносе 
се начелнику Градске управе за буџет и финансије. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

општинска управа општине инЂија
22320 Инђија, Цара Душана 1

тел. 022/561-322

1. Послови извршења трезора
за рад у Одељењу за привреду и финансије

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер), односно VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани економиста, 1 година радног искуства, познавање рада на 
рачунару, положен стручни испит за рад у органима државне управе.

2. Послови буџета
за рад у Одељењу за привреду и финансије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет, 1 година рад-
ног искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе.

3. Комунално - стамбени послови
за рад у Одељењу за урбанизам, комунално - стамбене 

послове и заштиту животне средине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет, 1 година радног 
искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе.

4. Домар
за рад у Одељењу за општу управу и заједничке послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничке струке, III степен 
стручне спреме, водоинсталатер, електроинсталатер, металостругар, 1 
година радног искуства.

5. Портир
за рад у Одељењу за општу управу и заједничке послове

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електротехничке струке, машинске 
струке, 1 година радног искуства.

6. Послови образовања, друштвене бриге о деци, 
културе и спорта

за рад у Одељењу за друштвене делатности, на одређено 
време дo 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет, факултет за 
менаџмент, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе.

7. Рачунополагач
за рад у Одељењу за привреду и финансије, на одређено 

време дo 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске струке, 1 година радног 
искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и опште 
услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. 
Уз пријаву поднети следеће доказе, у оригиналу или у овереној копији: 
биографију, копију личне карте, доказ о завршеној одговарајућој стручној 
спреми; доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне 
управе (за радна места под бр. 1, 2, 3, 6 и 7), доказ о радном искуству, извод 
из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу); уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу (уверење издато од МУП-а - надлежна полицијска 
управа) и лекарско уверење (за кандидата који буде изабран). Пријаве са 
потребним доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за _________“ (навести за које радно место), достављају се у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом 
или на адресу: Општинска управа Општине Инђија, Цара Душана 1, 22320 
Инђија или лично на шалтеру бр. 1 пријемне канцеларије. Неблаговремене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве неће се разматрати.

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните конкурентСку 
предноСт
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сУбоТица

центар За социјални рад града суБотице
24000 Суботица, Шантићева 27

тел. 024/548-220

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних законом треба да 
испуњава и следеће посебне услове: да је држављанин Републике Србије, 
који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних економских, психолошких, педагошких, андрагошких и 
социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални рад-
ник и најмање 5 година радног искуства у струци, да поседује организа-
торске способности, да није осуђиван и да се против њега не води кривич-
ни поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад у установи 
социјалне заштите. Кандидат за директора дужан је да приликом пријављи-
вања на конкурс поднесе следећу документацију: кратку биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о стеченој 
стручној спреми, потврду о радном искуству у струци, програм рада за ман-
датни период који разматра Управни одбор у поступку давања мишљења за 
именовање директора, доказ о неосуђиваности, доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у установи социјалне заштите. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или у фотокопији која је оверена у општини или у суду. Пријаве се дос-
тављају у року од 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати у затворе-
ној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за именовање 
директора - не отварај“ или доставити лично на адресу Центра за социјални 
рад Града Суботице у канцеларију Службе за правне послове - писарница. 
Уз навођење имена и презимена кандидата, адресе становања и контакт 
телефона, Управни одбор установе исте ће разматрати у року од 15 дана 
од дана завршетка конкурса. Директора именује Скупштина града на осно-
ву спроведеног конкурса, а по прибављеном мишљењу Управног одбора и 
сагласност надлежног органа аутономне покрајине на мандатни период од 
4 године. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

шабац

град шаБац градонаЧелник града шапца
15000 Шабац, Господар Јевремова 6

Начелник Градске управе Града Шапца

УСЛОВИ: За начелника Градске управе може се поставити лице које 
испуњава опште услове огласа утврђене чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима и посебне услове утврђене чл. 54 Закона о локалној 
самоуправи. Општи услови: да је лице држављанин Републике Србије; да 
је пунолетно; да има општу здраствену способност; да није осуђивано на 
казну затвора од најмање 6 месеци и да му није раније престао радни однос 
у државном или другом органу због теже повреде дужности из радног одно-
са. Посебни услови: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факул-
тет, положен државни стручни испит или правосудни испит и најмање 5 
година радног искуства у струци. Начелник Градске управе поставља се на 
пет година. Пријаве са доказима о испуњености општих и посебних услова 
слати на горенаведену адресу.

Ужице

БиЗнис инкуБатор центар доо уЖице
31205 Севојно, Драгачевска бб

тел. 031/534-101

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има пребивалиште на територији РС; да има пси-
хофизичке способности потребне за обављање послова директора инкуба-
тора; високу стручну спрему; да поседује способност организације и руко-
вођења; најмање 5 година радног искуства у руковођењу; да има искуства 
у управљању пројектима; активно знање једног светског језика; активно 
знање рада у МS Оffice; да није кривично кажњаван, као ни да против 
њега није покренут кривични поступак. Директор се именује на период од 
4 године, а место рада је Драгачевска бб, Севојно. Пријава на конкурс тре-
ба да садржи: име и презиме кандидата; датум и место рођења; адресу 
становања; податке о образовању; податке о радном искуству са кратким 
описом послова на којима је кандидат радио; податке о стручном усаврша-

вању и податке о посебним облицима знања; својеручни потпис кандида-
та. Докази који се прилажу уз пријаву: извод из матичне књиге рођених; 
потврда о држављанству; диплома о стеченом образовању; исправе који-
ма се доказује радно искуство; уверење надлежног суда да кандидат није 
осуђиван за кривично дело, као и да против њега није покренут поступак. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији овереној од надлеж-
ног органа. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси и програм пословања 
и развоја предузећа за мандатни период од 4 године. Стручна способност 
организације и руковођења, као и психофизичке способности и вештине 
оцењују се у изборном поступку провером на основу тестирања од стру-
чне службе НСЗ и индивидуалног интервјуа кандидата са комисијом. Рок 
за подношење пријава је 08.08.2013. године и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања. Пријаве се подносе у затвореној коверти, пре-
порученом пошиљком, са назнаком: „За избор кандидата за именовање 
директора“, на горенаведену адресу или лично у Бизнис инкубатор цен-
тру, радним даном, у времену од 08,00 до 14,00 часова. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве комисија за именовање ће одбацити закључком против 
кога није допуштена жалба. Комисија за избор директора ће у року од 15 
дана од дана завршетка конкурса извршити избор кандидата, о чему ће 
сачинити извештај, који ће са предлогом за именовање директора достави-
ти Скупштини Бизнис инкубатор центра доо Ужице.

град уЖице 
градска управа За послове органа града, 

општу управу и друштвену делатност
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52

тел. 031/590-162

Послови координатора јавног рада „Аналитиком до 
суштине“

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема, лице са инвалидитетом обучено за рад на 
рачунару.

Послови јавног рада на пројекту „Аналитиком до 
суштине“

на одређено време од 6 месеци
7 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, лице са инвалидитетом обучено за рад 
на рачунару.

ОСТАЛ: Поред наведених посебних услова, кандидат треба да испуњава и 
услове предвиђене у чл. 6 Закона о радним односима у државном органу: 
да је држављанин РС; да има општу здравствену способност; да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уз пријаву са биографијом поднети следећа документа, 
у оригиналу или у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван; диплому 
о стеченој стручној спреми; решење о оцени радне способности; доказ о 
познавању рада на рачунару; радну књижицу. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се под-
носе Градској управи - Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом 
препоручено, на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас”. Непотпуна 
и неблаговремена документација неће се узети у разматрање.

ваљево

ЗаједниЧко јавно правоБранилаштво 
града ваЉева и општина: лајковац, Љиг, 

мионица и осеЧина
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-736

Дактилограф
за рад у Заједничком јавном правобранилаштву

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се објављује оглас 
може да конкурише кандидат који испуњава: опште услове: да је државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способ-
ност, да није под истрагом и да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу; посебне 
услове: IV степен стручне спреме, дактилограф Iб класе, да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци; да му раније није престао радни 
однос у државном органу или другом органу због теже повреде дужности 
из радног односа, са најмање једном годином радног искуства. Уз пријаву 
на оглас, као доказе о испуњености услова кандидат подноси следећу доку-
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ментацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
оригинал или фотокопију уверења о стеченом знању из дактилографије, 
оверену фотокопију радне књижице, доказ о радном искуству, уверење да 
се не води истрага за кривична дела, уверење да није осуђиван за кривич-
на дела на безусловну казну затвора у трајању од шест месеци, личну и 
радну биографију.

вршац

општина вршац општинска управа
26300 Вршац, Трг победе 1

тел. 013/800-500

Начелник Општинске управе Општине Вршац
на период од пет година

УСЛОВИ: Кандидат за начелника Општинске управе треба да испуњава 
следеће услове: завршен правни факултет; положен стручни испит за рад 
у органима државне управе; најмање 5 година радног искуства у струци; да 
је држављанин Републике Србије; да има општу здравствену способност; 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву на оглас подноси се следећа доку-
ментација: диплома о завршеном правном факултету; уверење о положе-
ном стручном испиту за рад у органима државне управе; потврда о радном 
искуству; уверење о држављанству; уверење надлежне здравствене уста-
нове о општој здравственој способности; уверење Општинског суда у Врш-
цу да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе 
се Општинском већу Општине Вршац, путем писарнице Општинске управе 
у Вршцу, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве, уз 
које нису приложени сви потребни докази о испуњености услова по огласу, 
неће бити узете у разматрање.

 Трговина и услуге
сЗр „намештај комови“

11000 Београд, Дринчићева 29
тел. 064/1288-880

Столар
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства на 
наведеним пословима.

Помоћник столара
на одређено време

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се јаве на број телефона: 
064/1288-880. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

удруЖеЊе „профи БеЗБедност“
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 14

тел. 064/208-95-11

Пројектни менаџер
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, без обзира на смер, познавање рада 
на рачунару (Word, Excel), добро познавање енглеског језика, искуство у 
реализацији и писању пројеката, пожељна лиценца за развој, израду и 
реализацију пројеката, најмање 12 месеци радног искуства, пробни рад 1 
месец.

Службеник школског обезбеђења
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, положен стручни 
испит из ППЗ, уверење о обучености и руковању оружјем, уверење суда да 
се против лица не води истрага, односно кривични поступак, да није осуђи-
вано (уверење од МУП-а), искуство у раду физичког обезбеђења најмање 
12 месеци, пожељно знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

Менаџер за безбедност и здравље на раду
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер безбедност и здравље на раду, 
положен стручни испит за безбедност и здравље на раду, искуство у про-
цени ризика, да лице није осуђивано и кажњавано, познавање рада на 
рачунару, пожељно знање енглеског језика, радно искуство најмање 12 
месеци, пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања.

„ARTHUR SOLAR“ Dоо
24000 Суботица, Мајшански пут 134

тел. 064/3476-106

Комерцијалиста на терену
са 1/2 радног времена, на одређено време - 1 месец

Опис посла: дељење летака и комуникација са тржиштем на терену.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, мађарски 
језик - средњи ниво, комуникативност; пожељно: пол женски, до 50 година 
старости, пробни рад 1 месец. Пријаве доставити на e-mail: solar.marketing.
rs@gmail.com или се јавити на горенаведени број телефона. Лице за кон-
такт: Естер Николић.

„GRAFOCARD“ Dоо
11070 Нови Београд, Тошин бунар 166/2

тел. 011/267-09-23

Радник у сито штампи

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, графичке струке, смер сито штампа, 
пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на е-mail: nebojsamaric@grafocard.cо.rs, 
до 31.07.2013. године.

„Земунски мерак” доо
11080 Земун, Бежанијска 2

тел. 011/2144-416

Васпитач - аниматор у дечијој играоници

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, педагошки факултет, познавање рада 
на рачунару, знање енглеског језика, искуство у раду са децом. Заинтере-
совани кандидати могу се лично обратити у ресторану „Перпер“, Омладин-
ских бригада 18а, у времену од 12,00 до 14,00 часова.

„парфекс“ доо
32000 Чачак, Љубић 444

тел. 032/358-404

Комерцијалиста на терену

Опис посла: рад на терену, обилазак и унапређење односа са постојећим 
купцима, проналазак нових купаца, предлагање и имплементација мера у 
циљу повећања продаје, планирање продаје и путовања, извештавање о 
раду, пожељно је радно исуство на истим пословима у фирми која се бави 
дистрибуцијом, дсд продајом, store - to store (од радње до радње), продајом 
робе широке потрошње.

УСЛОВИ: III, IV, VI или VII степен стручне спреме. Посебна знања и вешти-
не: добре комуникацијске и преговарачке способности, познавање МS Оffice 
пакета, поседовање возачке дозволе „Б“ категорије (минимум три године), 
познавање енглеског језика - средњи ниво. Заинтересовани кандидати 
пријаве шаљу искључиво на е-mail: parfeks_оffice@yаhoo.com, а уз радну 
биографију послати и фотографију. За свако предузеће у коме је кандидат 
радио неопходно је навести: чиме се бави, коју позицију је имао у њему, 
опис посла, задужења и временски период у коме је радио. Непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен до 15.08.2013. године.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар

Администрација и управа / Трговина и услуге
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„ARTHUR SOLAR“ Dоо
24000 Суботица, Мајшански пут 134

тел. 064/3476-106
e-mail: solar.marketing.rs@gmail.com

Дељење летака и комуникација са тржиштем
на одређено време, за 50% радног времена, за рад у 

Сомбору

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање мађарског језика. Рок за пријаву 
је до 01.08.2013. године.

 Грађевинарство и индустрија
„TRIM TооLOS“ Dоо

24000 Суботица, Иђошка 7
тел. 063/8444-017

Металобрусач
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: I до IV степен стручне спреме, 2 године радног искуства на мета-
лобрусачким, алатничарским или машинбраварским пословима, предност: 
кандидати металске или машинске струке, пробни рад 3 месеца. Јавити се 
на горенаведени број телефона - Милану Тришићу. Оглас је отворен до 
попуне радног места.

доо „метал - нова“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Инжењер заваривања
УСЛОВИ: VII/VI степен, дипломирани машински инжењер/машински 
инжењер, поседовање сертификата међународног инжењера заваривања 
или технолога заваривања, са радним искуством од 12/24 месеца, радни 
однос се заснива на неодређено време, пробни рад 3 месеца. Од кандидата 
се захтева: рад на рачунару (Оffice, Интернет, 2D и 3D конструирање, пред-
ност имају кандидати са знањем ProЕ или Solid Wоrks), добро познавање 
техничке документације, познавање и примена стандарда у производњи 
челичних конструкција, прецизност и систематичност у раду, усмереност ка 
тимском раду, положен возачки испит „Б“ категорије, предност имају кан-
дидати са знањем страног језика, енглески или немачки језик имају пред-
ност, положен стручни испит - статика. Пријаве се шаљу на горенаведену 
адресу; бројеви телефона за контакт: 035/8470-904, 472-160 или на е-mail: 
maksimbg@maksim.si. Оглас је отворен до попуне радног места.

„BULEVAR COMPANY“ DOO NOVI SAD
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30А

тел. 064/8260-493
e-mail: bulevarkole@gmail.com

Дипломирани машински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: пожељно познавање енглеског језика - средњи ниво, положена 
возачка дозвола „Б“ категорије, пожељне лиценце 330 и 340 и рад на рачу-
нару - основна информатичка обука. Заинтересовани кандидати се могу 
јавити на горенаведени број телефона, до 20,00 часова.

MITSIDESPOINT
22000 Сремска Митровица, Драгиње Никшић бб

тел. 022/610-730
факс: 022/610-085

e-mail: julka.papovic@mitsidespoint.rs
www.mitsidespoint.rs

Зидар
2 извршиоца

УСЛОВИ: КВ/ПК зидар, радно искуство у струци од минимум 1 године, упор-
ност, енергичност, иницијатива, амбициозност, креативност, тимски рад. 
Уколико сте заинтересовани, молимо вас да пријаву доставите електрон-
ским путем на е-mail: zaposlenje@mitsidespoint.rs. Биће контактирани само 
кандидати који уђу у ужи избор.

Бравар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, машински техничар или КВ бравар, рад-
но искуство од минимум 1 године, упорност, енергичност, иницијатива, 

амбициозност, креативност, тимски рад, познавање рада на рачунару. Уко-
лико сте заинтересовани, молимо вас да пријаву доставите електронским 
путем на е-mail: zaposlenje@mitsidespoint.rs. Биће контактирани само кан-
дидати који уђу у ужи избор.

Молер - фарбар
2 извршиоца

УСЛОВИ: КВ/ПК молер, радно искуство у струци од минимум 1 године, упор-
ност, енергичност, иницијатива, амбициозност, креативност, тимски рад. 
Уколико сте заинтересовани, молимо вас да пријаву доставите електрон-
ским путем на е-mail: zaposlenje@mitsidespoint.rs. Биће контактирани само 
кандидати који уђу у ужи избор.

„BULEVAR COMPANY“ DOO NOVI SAD
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30А

тел. 064/8260-493
e-mail: bulevarkole@gmail.com

Дипломирани грађевински инжењер - нискоградња
на одређено време

УСЛОВИ: Пожељно је да лице поседује лиценцу за одговорног извођача 
радова, као и познавање енглеског језика - средњи ниво, положен возачки 
испит „Б“ категорије, основно информатичко знање. Заинтересовани кан-
дидати се могу јавити на горенаведени број телефона, до 20,00 часова.

 Mедицина
клиниЧки центар војводине

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1

Виши радиолошки техничар
са пробним радом од 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер радиолошки техничар (VI степен 
стручне спреме), положен стручни испит.

Фармацеутски техничар
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер фармацеутски техничар (IV сте-
пен стручне спреме), положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар
са пробним радом од 3 месеца

81 извршилац

УСЛОВИ: средња медицинска школа, општи смер (IV степен стручне спре-
ме), положен стручни испит.

Гинеколошко - акушерска сестра
са пробним радом од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, акушерски смер (IV степен стручне 
спреме), положен стручни испит.

Физиотерапеут
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер физиотерапеут (IV степен стру-
чне спреме), положен стручни испит.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за пријем и крат-
ку биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, овере-
ну фотокопију потврде о положеном стручном испиту, потврду о радном 
искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравс-
твене заштите, фотокопију личне карте или очитане податке са личне кар-
те (уколико је чипована). Приликом избора кандидата предност ће се дати 
кандидатима који су радно искуство стекли у установама терцијарног нивоа 
здравствене заштите. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за 
доношење одлуке о пријему у радни однос. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За оглас“ или предати лично у писарницу Клиничког центра 
Војводине. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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дом ЗдравЉа „владимирци“
15225 Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-150, 513-178
е-mail: dzvladcentar@open.telekom.rs

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме, док-
тор медицине, положен стручни испит, лиценца. Пријаву са фотокопијом 
личне карте, кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и 
оверене фотокопије докумената којима доказују да испуњавају услове кон-
курса (уверење о дипломирању на медицинском факултету или диплому 
медицинског факултета, потврду о положеном стручном испиту, лиценцу), 
кандидати достављају у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на кон-
курс“, на горенаведену адресу или лично у просторијама кадровске службе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршеном 
конкурсу документа се неће враћати кандидатима.

поништеЊе конкурса 
специјална Болница За 

интерне Болести „врЊаЧка БаЊа”
36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Конкурс објављен 17.07.2013. године у публикацији „Послови“, за 
радна места: дипломирани фармацеут и виша медицинска сестра, 
поништава се у целости.

специјална Болница За 
интерне Болести „врЊаЧка БаЊа”

36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Дипломирани фармацеут
за рад у болничкој апотеци, на одређено време од годину 

дана

Опис посла: благовремено обавља све набавке лекова и других меди-
цинских средстава за потребе болнице, врши ускладиштење и чување 
набављених средстава, издаје робу из апотеке и пратећег магацина на бази 
оверених налога од стране шефова служби и одељења, прави специфика-
цију издатих лекова и осталог санитетског материјала, по врсти и количини 
доставља књиговођи на даљу обраду у року од три дана, прати залиху робе 
и благовремено, у сарадњи са директором набавља ову робу, одговоран 
је материјално за набављену робу, одговоран је и за друге послове веза-
не за пријем, ускладиштење и издавање лекова, прати законске прописе, 
планира и врши анализе и доставља извештаје из своје делатности, ради 
и обавља друге послове из своје области, одговоран је директору болнице.

Виша медицинска сестра
на одређено време од годину дана

2 извршиоца

Опис посла: прима пацијенте на одељење и смештај у болесничку постељу; 
нега болесника (намештање и пресвлачење кревета, пресвлачење болесни-
ка, умивање болесника, купање болесника, промена положаја тела болес-
ника, превенција декубитиса); спровођење хигијене код тешко покретног и 
непокретног болесника и давање посуде за физиолошке потребе; праћење, 
мерење и евиденција основних виталних функција (температура, пулс, 
давање крви, крвни притисак, телесна маса, висина тела, обим дела тела, 
сакупљање мокраће у току 12 и 24 часа - диуреа, број столица, снимање 
електрокардиограма - ЕКГ, праћење функција преко електронских меди-
цинских уређаја - мониторинга), врши узимање крви глукомером за кон-
тролу шећера у крви; исхрана пацијента - природним и вештачким путем, 
сређује и пакује историје болести за визиту, прати визиту од почетка до 
краја, асистира лекару при прегледу пацијента у току визите (подизање и 
спремање непокретног болесника или тешко покретног), пише требовања 
лекова и требује лекове из апотеке, врши поделу пероралне и паренте-
ралне терапије, даје и укључује инфузију, укључује пацијенту инхалације, 
укључује пацијенту оксигене терапије, требује крв и укључује трансфузију 
крви и крвних деривата; ради клизме пацијенту, врши стављање и заме-
ну уринарног катетера, врши пласирање и замену брауниле, узима мате-
ријал и носи на преглед, подиже резултате и уписује у одређени образац 
(крв, мокраћу, столицу, секрет, испљувак, брисеве), припрема пацијенте 
за одређене дијагностичке процедуре и испитивања (рендген, ултразвук, 
ендоскопске дијагностике) и вођење пацијената, вођење пацијента у друге 
службе на специјалистичко - консултативне прегледе, транспорт пацијента 
у друге установе и пратња медицинског техничара (скенер, магнет, дијали-
за, конзилијум, пријем и смештај у другу установу), припрема болесника, 
прибор и материјале и асистирање лекара при разним пункцијама (абдо-
миналне, стерилне и др.); учешће у реанимацији болесника, аспирација 
секрета болесника, ради венепункцију, промене и одржавање анус - кесе; 

стављање сукције, обрада усне дупље, прање и дезинфекција (маска за 
инхалацију ноћних судова); води основну медицинску документацију за 
своје одељење; одржава своја средства за рад; врши припрему пацијена-
та за отпуст након завршеног лечења, збрињава леш и врши транспорт 
до капеле, врши здравствено - васпитни рад пацијента и породице, врши 
задатке по налогу претпостављених и друге послове по налогу директора.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05...32/13), кандидат мора да испуњава и посебне усло-
ве: за дипломираног фармацеута: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
фармацеутски факултет и положен стручни испит за самостално обављање 
послова дипломираног фармацеута; за вишу медицинску сестру: VI/1 сте-
пен стручне спреме, завршена виша медицинска школа општег смера и 
положен стручни испит за вишу медицинску сестру општег смера.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном фармацеутском факултету, односно вишој меди-
цинској школи; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту за самостално обављање послова дипломираног фармацеута, односно 
вишу медицинску сестру; потврду о радном искуству у струци; европски 
CV на српском језику; лекарско уверење о општој здравственој способ-
ности. Пријаве са документацијом доставити лично или препоручено на 
адресу: Специјална болница за интерне болести „Врњачка Бања”, 8. марта 
12, 36210 Врњачка Бања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Оглас ће бити објављен и на веб сајту Министар-
ства здравља. Одлука о оизбору кандидата биће донета у року од 30 дана 
од дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не 
буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације. За све 
информације обратити се на број телефона: 036/613-450.

дом ЗдравЉа „др милорад влајковиЋ“
Барајево, Светосавска 91

тел. 011/8300-186

Виши физиотерапеут
на одређено време до 3 месеца, за рад у Служби 

физикалне медицине

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер виши физиотерапеут, 
положен стручни испит.

Виша медицинска сестра
на одређено време 3 месеца, за рад у Служби 

поливалентне патронаже

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер виша медицинска сестра 
- техничар, положен стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије - акти-
ван возач.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра - 
техничар, положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра - 
техничар, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи, оверену фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце, радну биографију. 
Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ или лично 
доставити у писарницу Дома здравља Барајево.

Обука за
активно 
тражење
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Посао се не чека, 
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Србију 
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Национална служба
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са инвалидитетом

Медицина
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институт За јавно ЗдравЉе срБије 
„др милан јовановиЋ Батут“

11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за епи-
демиолошки надзор Одељења за превенцију и контролу зараз-

них болести при Центру за превенцију и контролу болести:

Самостални стручни сарадник - здравствени радник 
за епидемиолошки надзор

Опис послова и радних задатака: Спроводи епидемиолошки надзор над 
респираторним, цревним, полнопреносивим и векторским заразним болес-
тима, као и надзор над зоонозама и у болничкој средини, учествује у спро-
вођењу активности у ванредним стањима. Прати, анализира и извештава 
о епидемиолошким карактеристикама заразних болести код нас и у свету, 
спроводи националне програме превенције и контроле заразних болести, 
координира са мрежом института и завода за јавно здравље, учествује у 
радним групама и комисијама Министарства здравља и РЗЗО, домаћим и 
међународним организацијама. Припрема водиче, упутства и стручно-мето-
долошке препоруке за превенцију и контролу заразних болести и ванредна 
стања. Учествује у едикацији здравствених радника. Спроводи здравствено 
васпитање у општој популацији путем медија о превенцији ових болести. 
Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: специјалиста епидемиологије, најмање две године специјалис-
тичког стажа; знање једног светског језика; познавање рада на рачунару; 
организационе способности. Пријаве и CV слати на е-mail: danijela_priljeva@
batut.оrg.rs или на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - само-
стални стручни сарадник - здравствени радник за епидемиолошки надзор“. 
Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за 
одржавање рачунарске опреме и администрирање рачунарске 

мреже Центра за информатику и биостатистику:

Сарадник - техничар за одржавање рачунарске 
опреме

на одређено време до 6 месеци

Опис послова и радних задатака: Обавља послове одржавања и сервиси-
рања рачунарске опреме и рачунарске мреже Института. Учествује у посло-
вима везаним за стручну помоћ заводима и институтима за јавно здравље, 
другим здравственим установама и другим центрима Института из области 
здравствене статистике и информатике. Обавља послове руковања техни-
ком приликом презентација и сл. Обавља послове развоја и ажурирања 
интернет презентације Института. Обавља и друге послове из делокруга 
рада Одељења по налогу шефа Одељења.

УСЛОВИ: средња стручна спрема - техничког смера, положен стручни испит 
за здравственог сарадника; знање једног светског језика; познавање рада 
на рачунару; организационе способности. Пријаве и CV слати на е-mail: 
danijela_priljeva@batut.оrg.rs или на горенаведену адресу, са назнаком: За 
конкурс - техничар за одржавање рачунарске опреме“. Само ће кандида-
ти који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на 
интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Расписује оглас за обављање следећих послова у Служби за 
правне, финансијско - рачуноводствене, техничке и помоћне 

послове:

Технички секретар у Служби за правне, 
финансијско - рачуноводствене, техничке и 

помоћне послове
на одређено време до 6 месеци

Опис послова: Обавља послове преписа свих писама, извештаја, медицин-
ске и друге документације, писања по диктату и рукописа. Израђује раз-
не врсте извештаја, сређује документацију, води записнике на стручним 
састанцима и седницама на нивоу Института. Обавља и друге послове из 
делокруга рада Службе по налогу начелника Службе.

УСЛОВИ: завршена управна школа, правно - биротехничка школа, електро-
техничка школа или гимназија, познавање рада на рачунару (рад са текст 
процесором); организационе способности, без обзира на радно искуство. 
Пријаве и CV слати на е-mail: danijela_priljeva@batut.оrg.rs или на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс - технички секретар“. Само ће кан-
дидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на 
интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

поништеЊе огласа 
универЗитетска деЧја клиника

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

Оглас објављен 26.06.2013. године у публикацији „Послови“ 
поништава се за радно место: лекар специјалиста анестезиоло-
гије са реаниматологијом за потребе Службе кардиохирургије.

институт За реуматологију
11000 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Доктор медицине - специјалиста интерне медицине

УСЛОВИ: медицински факултет, завршена специјализација из интерне 
медицине; положен стручни испит за доктора медицине; лиценца Лекар-
ске коморе Србије; најмање две године радног искуства. Заинтересовани 
кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о стеченом 
стручном називу специјалисте интерне медицине; фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту за доктора медицине; фотокопију лиценце 
Лекарске коморе Србије; фотокопију извода из матичне књиге рођених/
венчаних; фотокопију радне књижице.

Доктор опште медицине

УСЛОВИ: медицински факултет, просечна оцена најмање 08,00; обављен 
лекарски стаж; положен стручни испит за доктора медицине; знање јед-
ног страног језика (енглески, немачки, француски, руски). Заинтересовани 
кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту за доктора медицине; фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених/венчаних.

Административни референт на пословима 
медицинске архиве

УСЛОВИ: гимназија или средња школа у четворогодишњем трајању; позна-
вање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel); најмање две године радног искуства. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију 
дипломе о завршеној гимназији или средњој школи у четворогодишњем 
трајању; фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; фотоко-
пију радне књижице.

Виша медицинска сестра - техничар

Виша медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка привремено одсутне 

запослене са породиљског одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија - виша медицин-
ска школа; положен стручни испит за више медицинске сестре; најмање 
две године радног искуства у струци. Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној високој 
здравственој школи струковних студија - вишој медицинској школи; фото-
копију уверења о положеном стручном испиту за више медицинске сес-
тре - техничаре; фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; 
фотокопију радне књижице.

Медицинска сестра - техничар на пословима 
регистрације пацијената

на одређено време до повратка привремено одсутне 
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

Медицинска сестра - техничар за послове 
здравствене неге хоспитализованих болесника
на одређено време до повратка привремено одсутне 

запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета

3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа - општи смер; положен стручни испит 
за медицинску сестру - техничара. Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи; фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску 
сестру - техничара; фотокопију извода из матичне књиге рођених/венча-
них.

Медицина
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Спремачица
на одређено време три месеца, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: основна школа. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са 
кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеном основном образо-
вању; фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних.

ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се на наведену адресу 
Института, са назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

специјална Болница „свети сава“
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Медицинска сестра - техничар
са пробним радом од три месеца

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

4 извршиоца

УСЛОВИ: ВСС/ССС, медицинска школа - општи смер; положен стручни 
испит за звање: медицински техничар; шест месеци радног искуства у 
струци. Кандидат је дужан да приложи следећу документацију: фотоко-
пију дипломе о завршеној вишој/средњој медицинској школи - општи смер; 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање: медицински 
техничар; кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се 
подносе поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо озна-
ченог рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

општа Болница параЋин
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/573-198

Виши физиотерапеут
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер физиотерапеут (VI степен стручне 
спреме), положен стручни испит. Кандидат мора да поседује психофизичку 
и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски 
рад. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком био-
графијом, извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеној висо-
кој школи наведеној у условима за заснивање радног односа, потврду о 
положеном стручном испиту, потврду са евиденције Националне службе 
за запошљавање, фотокопију радне књижице. Приложити оверене фото-
копије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и 
контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова 
конкурса, донети лично у писарницу Опште болнице или послати на наве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Пријаве са непотпуном докумен-
тацијом или које нису у складу са условима огласа, као и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

специјална Болница 
За плуЋне Болести „оЗрен“

18230 Сокобања, насеље Озрен бб
тел. 018/830-522

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, здраствене струке - медицинска сестра 
- техничар, општи смер, положен стручни испит, лиценца за рад у струци. 
Кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном IV степену стручне спреме, медицинска сестра - техничар, општи 
смер, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију лиценце за рад у струци. Пријаве кандидата које не садрже 
тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. 
Пријаве на оглас достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „Прија-
ва на оглас“ или лично у просторијама болнице. Пријаве које пристигну по 
истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. 
Изабрани кандидат обавезан је да пре заснивања радног односа донесе 
доказ о позитивној туберкулинској (манту) проби.

исправка огласа 
дом ЗдравЉа леБане

16230 Лебане
тел. 016/843-345

Оглас објављен 17.07.2013. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: специјалиста ортопедије вилица, мења се у делу 
трајања радног односа и рока за пријаву на конкурс и треба да 
стоји: специјалиста ортопедије вилица, на одређено време 6 месе-
ци. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Остали део огласа је непромењен.

дом ЗдравЉа ковин
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

тел. централе: 013/741-464
е-mail: dzkovin@hotmail.com

Доктор медицине

Опис посла: пружа све видове медицинске заштите грађанима свих узрас-
та, учествује у здравственом васпитању грађана, води прописану медицин-
ску документацију, одговара за стручност рада своје екипе, врши и друге 
послове по налогу начелника службе и директора Дома здравља Ковин. 
Радни однос се заснива на неодређено време.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Уз 
пријаву се подноси: кратка биографија и докази о испуњености услова кон-
курса (у неовереним фотокопијама).

Доктор медицине
на одређено време

2 извршиоца

Опис посла: пружа све видове медицинске заштите грађанима свих узрас-
та, учествује у здравственом васпитању грађана, води прописану медицин-
ску документацију, одговара за стручност рада своје екипе, врши и друге 
послове по налогу начелника службе и директора Дома здравља Ковин. 
Радни однос се заснива на одређено време до годину дана.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Уз 
пријаву се подноси: кратка биографија и докази о испуњености услова кон-
курса (у неовереним фотокопијама).

Спремачица

Опис посла: врши чишћење пословних просторија и простора око објекта, 
стара се о обезбеђењу хигијенских услова у објектима установе, на основу 
овлашћења врши доставну службу за потребе установе, прикупља радна 
одела, разно рубље и други веш који користе службе, те га предаје вешер-
ки на прање, одговара за средства којима рукује, врши дезинфекцију прос-
торија, предмета и прибора, сакупља смеће и износи га из пословних прос-
торија, врши и друге послове по налогу надлежних руководилаца. Радни 
однос се заснива на неодређено време.

УСЛОВИ: основна школа, држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
се подноси: кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса 
(диплома, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених) у 
неовереним фотокопијама.

Спремачица
на одређено време

Опис посла: врши чишћење пословних просторија и простора око објекта, 
стара се о обезбеђењу хигијенских услова у објектима установе, на основу 
овлашћења врши доставну службу за потребе установе, прикупља радна 
одела, разно рубље и други веш који користе службе, те га предаје вешер-
ки на прање, одговара за средства којима рукује, врши дезинфекцију прос-
торија, предмета и прибора, сакупља смеће и износи га из пословних прос-
торија, врши и друге послове по налогу надлежних руководилаца. Радни 
однос се заснива на одређено време до годину дана.

УСЛОВИ: основна школа, држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
се подноси: кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса 
(диплома, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених) у 
неовереним фотокопијама.

ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу: Дом здравља Ковин - Одсек за правне 
послове, Трг ослобођења 4, 26220 Ковин или донети лично у канцеларију 
Одсека за правне послове, број 57, на другом спрату. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
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општа Болница параЋин
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/573-198

1. Медицинска сестра - техничар - општи смер
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа - општи смер (IV степен стручне спре-
ме), положен стручни испит.

2. Виши радиолошки техничар

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер радиолошки техничар (VI степен 
стручне спреме), положен стручни испит.

3. Виши медицински техничар - инструментар
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер инструментар (VI степен стручне 
спреме), положен стручни испит.

4. Виша медицинска сестра - техничар - општи смер

УСЛОВИ: виша медицинска школа - општи смер (VI степен стручне спреме), 
положен стручни испит.

5. Магационер
УСЛОВИ: средња техничка школа (IV степен стручне спреме), радно иску-
ство 12 месеци.

6. Спремачица
УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: За наведена радна места кандидат мора да поседује психофизич-
ку и здравствену способност за рад под посебним условима рада и смен-
ски рад. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, извод из матичне књиге рођених; за радно место медицин-
ска сестра - техничар - општи смер: сведочанства за сва четири разреда; 
за радно место спремачица: сведочанство о завршеном основном образо-
вању; за радна места од 1 до 5: диплому о завршеној школи наведеној 
у условима за заснивање радног односа, потврду о положеном стручном 
испиту (за медицинске техничаре), уверење из евиденције Националне 
службе за запошљавање, фотокопију радне књижице. Приложити оверене 
фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност 
услова конкурса, донети лично у писарницу Опште болнице или послати на 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Пријаве са непотпуном доку-
ментацијом или које нису у складу са условима огласа, као и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране.

дом ЗдравЉа
16240 Медвеђа, Николе Тесле 4

тел. 016/891-236

Дипломирани правник или правник
за рад у Одсеку за економско - финансијске, опште и 
правно - кадровске послове у Дому здравља Медвеђа

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном занимању. Уз 
пријаву на оглас доставити следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству, кратку биографију. Лекарско уверење 
подноси изабрани кандидат. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве се подносе у затвореним ковертама - писарници, 
поштом или лично на адресу: Дом здравља Медвеђа, Никола Тесла 4, са 
назнаком: „Пријаве за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Контакт телефон: 016/891-236.

специјална Болница За 
псиХијатријске Болести „ковин“

26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Доктор медицине
на одређено време, најдуже до 6 месеци

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1 степен, звање: доктор 
медицине, положен стручни испит, без обзира на радно искуство. Канди-
дати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом, фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету (VII/1 степен), уверење о 
положеном стручном испиту. Пријаве са потребним доказима достављају се 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Здравствена установа апотека „поЖаревац”
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

тел. 012/523-127

Шеф службе за економско - финансијске, правне, 
ИТ, техничке послове и интерну контролу

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да 
испуњава и следеће услове: завршен економски факултет, висока струч-
на спрема (VII степен), најмање 3 године искуства на пословима шефа 
рачуноводства и изради финансијских извештаја, положен стручни испит. 
Предност: сертификат о звању овлашћеног рачуновође, познавање буџет-
ског рачуноводства, познавање рада на рачунару (МS Windows, МS Оffice). 
Документација коју кандидат треба да приложи уз пријаву: CV, диплома 
траженог факултета, потврда о положеном стручном испиту. Кандидат се 
прима у радни однос са пуним радним временом, на неодређено време, у ЗУ 
Апотека „Пожаревац”. Рок за подношење пријава је до 01.08.2013. године. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација. Одлука о избору биће објављена на сајту ЗУ Апо-
тека „Пожаревац”: www.аpotekapozarevac.cо.rs. Пријаву са потребном доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу.

Фармацеутски техничар
за рад у апотеци у Малом Црнићу, на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да 
испуњава и следеће услове: завршена средња медицинска школа фарма-
цеутског смера, положен стручни испит за самостално обављање послова 
фармацеутског техничара. Документација коју кандидат треба да прило-
жи уз пријаву: CV, диплома тражене средње школе, потврда о положеном 
стручном испиту. Кандидат се прима у радни однос са пуним радним вре-
меном, на одређено време, у апотеци у Малом Црнићу. Рок за подношење 
пријава је до 01.08.2013. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о избору биће 
објављена на сајту ЗУ Апотека „Пожаревац”: www.аpotekapozarevac.cо.rs. 
Пријаву са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу.

дом ЗдравЉа „др јован јовановиЋ Змај“
22300 Стара Пазова

е-mail: dzspazova@gmail.com

Одржавање апарата у Служби за хемодијализу
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша школа техничке струке 
или IV степен стручне спреме, завршена средња школа техничке струке, 
општа здравствена способност. Заинтересовани кандидати уз пријаву под-
носе: оверену фотокопију више школе техничке струке или оверену фото-
копију средње школе техничке струке и кратку биографију.

Обрачунски радник у Служби за правне, опште и 
економско - финансијске послове - Одељење за 

рачуноводствене и књиговодствене послове
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша економска школа или 
IV степен стручне спреме, завршена средња економска школа, општа 
здравствена способност и познавање рада на рачунару. Заинтересовани 
кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
вишој економској школи или оверену фотокопију о завршеној средњој еко-
номској школи, 1 година радног искуства на истим или сличним пословима 
и кратку биографију.

Медицински лаборант у Служби лабораторије
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, завршена висока струковна школа 
лабораторијског смера, положен стручни испит, односно VI степен струч-
не спреме, завршена виша медицинска школа, смер лабораторијски техни-
чар и положен стручни испит; IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа, смер лабораторијски техничар и положен стручни 
испит; здравствена способност за рад на радним местима са повећаним 
ризиком према Акту о процени ризика; познавање рада на рачунару. Заин-
тересовани кандидати за радно место медицински лаборант уз пријаву 
подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној високој струковној 
школи лабораторијског смера или оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној вишој медицинској школи, смер лабораторијски техничар или оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, смер лабо-
раторијски техничар; оверену фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; потврду о радном искуству након положеног стручног испита на 
пословима пружања здравствене заштите (ако кандидат има радно иску-
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ство); оверену фотокопију лиценце за рад уколико је лице радило у струци 
и кратку биографију.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“, на горенаведену адресу.

дом ЗдравЉа „др симо милошевиЋ“
11000 Београд, Пожешка 82

тел. 011/3538-300

Стручни сарадник за информатику
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен факултет организационих 
наука - одсек за информатику, природно - математички факултет, смер за 
информатику или електротехнички факултет, смер за информатику, радно 
искуство из области информатике 1 година. Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Као докази о испуњавању услова огласа потребно је 
да се приложе фотокопије одговарајуће документације. Непотпуне молбе 
неће се узимати у разматрање. Молбе се предају поштом или архиви Дома 
здравља, III спрат, соба бр. 15, од 07,00 до 15,00 часова.

специјална Болница За 
псиХијатријске Болести „ковин“

26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

1. Виши Рo техничар
на одређено време, најдуже до 12 месеци

УСЛОВИ: завршена виша стручна спрема - VI степен, звање: виши Рo тех-
ничар, положен стручни испит, без обзира на радно искуство.

2. НК радник (спремачица)
на одређено време, најдуже до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком биогра-
фијом и за радно место под бр. 1: фотокопију дипломе о завршеној стручној 
спреми, уверење о положеном стручном испиту; за радно место под бр. 2: 
фотокопију дипломе о завршеној основној школи. Пријаве са потребним 
доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

 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 услови-
ма прописаним законом и ако:
1)  има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.

Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне 
мањине, осим услова из става 1 овог члана, лице мора да има и 
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става  1, тач. 1) и 4) и става 2 овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог 
члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утвр-
ди да не испуњава услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако одбије да 
се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи.

београ д

средЊа Занатска школа
11090 Београд, Вукасовићева 21а

тел. 011/3594-104, 3594-014

Наставник уређења друштва
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано чл. 8 
ст. 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме 
за наставнике, стручне сараднике и сараднике у настави у стручним шко-
лама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник РС“, 
бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/02), да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и да има држављанство Републике Србије. 
Наставници поред наведене стручне спреме морају имати стручну дефе-
ктолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. 
Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије дипломе о стеченом 
овбразовању, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечених на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања са најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија или оригинал) и 
кратку биографију. Доказ да је кандидат психички, физички и здравствено 
способан за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Извод из казнене евиденције прибавља школа по службеној 
дужности. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати, као ни копије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа.
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универЗитет у Београду  
шумарски факултет
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1

тел. 011/3053-921

Наставник - доцент за ужу научну област Пејзажна 
архитектура и хортикултура

на одређено време од 5 година, без обзира на искуство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из уже научне области 
за коју се наставник бира, шумарски факултет, одсек пејзажне архитектуре 
и хортикултура или биолошки факултет. Избор наставника - доцента врши 
се на период од 5 година. Остали услови за избор наставника утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Стату-
том и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника 
Шумарског факултета. Пријаве са биографијом, доказима о испуњености 
услова конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге 
рођених, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарати радо-
ва...), достављају се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, 
Кнеза Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

висока школа модерног БиЗниса
11070 Нови Београд, Народних хероја 30

тел. 011/260-02-66

Наставник за ужу научну област Менаџмент и 
маркетинг

3 извршиоца

Наставник за ужу научну област Економија и 
финансије
3 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука.

Наставник за ужу научну област Друштвене и 
правне науке

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука.

Наставник енглеског језика

Наставник француског језика

Наставник руског језика

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Ста-
тутом Високе школе и Правилником о начину и поступку избора у звање 
и заснивање радног односа наставника и сарадника. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под 
истрагом - документа у оригиналу или у овереном препису и не старија од 
6 месеци), доставити на наведену адресу.

универЗитет у Београду 
граЂевински факултет

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Доцент за ужу научну област Менаџмент и 
технологија грађења

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука - област 
грађевинарство, ужа научна област којој припада наставни предмет.

Асистент за ужу научну област Математика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се бира 
(студент докторских студија), у складу са чл. 72 став 1 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005).

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу,поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању 
и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву 
доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних 
радова и оверен препис дипломе. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања.

универЗитет уметности у Београду 
факултет примеЊениХ 
уметности у Београду

11000 Београд, Краља Петра 4

Наставник у звање доцента за ужу уметничку 
област Дизајн ентеријера и намештаја, предмет: 

Дизајн урбаног простора
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу уметничку 
област Индустријски дизајн, предмети: 

Индустријски дизајн 1, 2 и 3 и Индустријски дизајн, 
на Одсеку индустријски дизајн

на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове 
прописане Законом о високом образовању, услове прописане актом Нацио-
налног савета за високо образовање и општим актима Универзитета умет-
ности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду. Кандидат 
који се пријави на конкурс подноси: пријаву, радну биографију на пропи-
саном обрасцу 2, оверен препис дипломе, радове из области уметности, 
односно науке за коју конкурише у складу са „репрезентативним референ-
цама“ и уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен 
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи (члан 62 став 4 Закона о високом образо-
вању). Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце“ 
могу се преузети у правној служби или са сајта Факултета (www.fpu.bg.аc.
rs). Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу 
којих се може сагледати да ли и како влада материјом наставног предмета 
за који конкурише. Под радовима за уметничке предмете подразумева се 
од 5 до 10 оригиналних радова или фотографија радова који се не могу 
поднети у оригиналу, документација, пројекти и фотографије радова реа-
лизованих на одређеном месту или за одређене потребе. Под оригиналним 
радовима подразумевају се и пројекти у свим областима који нису реали-
зовани. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Учесни-
ци конкурса пријаву на конкурс, комплетан образац 2 са попуњеним или 
непопуњеним пољима, потребну документацију којом доказују испуњеност 
конкурсних услова и радове подносе правној служби Факултета, на адресу: 
Факултет примењених уметности у Београду, Београд, Краља Петра 4, у 
времену од 10,00 до 14,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

институт економскиХ наука
11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 011/2633-886, 2623-055

Библиотекар

УСЛОВИ: филолошки факултет - предност имају кандидати који су дипло-
мирали на смеру: библиотекарство и информатика или енглески језик и 
књижевност; положен стручни испит у библиотечкој струци; познавање 
коришћења програма COBISS; радно искуство у струци библиотекара од 
најмање једне године; активно знање енглеског језика; познавање рада 
на рачунару. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе следећу докумен-
тацију: биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту у библиотечкој 
струци; потврду о учествовању на COBISS курсу; доказ о знању енглес-
ког језика; доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених). Сва додатна обавештења и информације могу 
се добити постављањем питања на е-mail: gordana.vujovic@ien.bg.аc.rs или 
на бројеве телефона: 011/2633-886 и 2623-055. Особа за контакт: Горда-
на Вујовић, секретар Института економских наука. Пријаве са доказима о 
испуњености наведених услова доставити на наведену адресу Института. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања.

http://www.nsz.gov.rs/
вАшА прАвА АДресА:
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средЊа медицинска школа 
„свети василије острошки“

11000 Београд, Кнеза Михајла 10/7
тел. 011/3287-612, 064/1188-391

Наставник српског језика и књижевности
за 20% радног времена

Наставник математике
за 20% радног времена

Наставник физике
за 10% радног времена

Наставник енглеског језика
за 10% радног времена

Наставник географије
за 10% радног времена

Наставник хемије
за 10% радног времена

Наставник психологије
за 20% радног времена

Наставник биологије
за 10% радног времена

Наставник историје
за 10% радног времена

Наставник физичког васпитања
за 10% радног времена

Наставник ликовне културе
за 5% радног времена

Наставник музичке уметности
за 5% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник анатомије са физиологијом
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник здравствене неге
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техничар.

Наставник здравствене неге и рехабилитације
за 15% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техничар.

Наставник хирургије са негом
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста 
опште хирургије или једне од хируршких грана.

Наставник интерне медицине са негом
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за 
интерну медицину.

Наставник неуропсихијатрије са негом
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за 
неуропсихијатрију.

Наставник педијатрије са негом
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста 
педијатрије.

Наставник гинекологије и акушерства са негом
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста 
гинекологије и акушерства.

Наставник естетске хирургије са негом
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за 
пластичну и реконструктивну хирургију.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: основне биографске 
податке; оверен препис дипломе о завршеном факултету или вишој школи 
у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме за рад наставника у стручној шко-
ли; оверен препис специјалистичке дипломе; оверен препис уверења о 
положеном стручном испиту - лиценца за наставника (уколико кандидат 
поседује); уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о здравственој способности за рад са ученицима. 
Пробни рад траје до 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

универЗитет у Београду 
Биолошки факултет
11000 Београд, Студентски трг 16

тел. 011/2636-163

Асистент за ужу научну област Морфологија, 
систематика и филогенија животиња, на Катедри за 
морфологију, систематику и филогенију животиња, 

у Институту за зоологију
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија; општи успех најмање 08,00 или ака-
демски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисерта-
ције; смисао за наставни рад; непостојање сметње из члана 62 став 4 Зако-
на о високом образовању и остали услови утврђени чланом 72 Закона о 
високом образовању.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Алгологија и микологија, на Катедри за алгологију, 
микологију и лихенологију, у Институту за ботанику 

и Ботаничкој башти „Јевремовац“
на одређено време до повратка сарадника са боловања

УСЛОВИ: студент дипломских академских или специјалистичких студија; 
општи успех најмање 08,00; непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона 
о високом образовању и остали услови утврђени чланом 71 Закона о висо-
ком образовању.

ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком 
и сепаратима научних и стручних радова доставити архиви Факутета, на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

исправка огласа 
„теХникум таурунум“ 

висока инЖеЊерска школа  
струковниХ студија

11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2619-673, 2611-081
e-mail: info@tehnikum.еdu.rs

www.tehnikum.еdu.rs

Оглас објављен 10.07.2013. године у публикацији „Послови“, 
мења се у следећем:
• за радно место под бројем 1: брише се реч „научна” и треба да 
стоји: наставник у звању професора струковних студија за ужу 
област Безбедност и заштита на раду и за предмет: Индустријски 
менаџмент који припада ужој области Производне технологије у 
машинству; 
• за радно место под бројем 2: брише се реч „научна” и треба да 
стоји: наставник у звању професора струковних студија за ужу 
област Заштита од пожара;
• за радно место под бројем 3: брише се „професор струковних 
студија за ужу научну област” и треба да стоји: наставник у звању 
предавача за ужу област Рачунарство информатика, на одређено 
време од 5 година.
Остали део огласа је непромењен.
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универЗитет у Београду  
Хемијски факултет

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави у звању асистента за ужу 
научну област Аналитичка хемија

на одређено време до 3 године

Сарадник у настави у звању асистента за ужу 
научну област Органска хемија

на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент докторских студија, мастер 
или академски назив магистра наука из научне области за коју се бира и 
други услови утврђени чл. 72 Закона о високом образовању и Статутом 
Хемијског факулета.

Наставник у звање редовног професора за ужу 
научну област Биохемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области за коју се 
бира и други услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању и 
Статутом Хемијског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком 
и сепаратима научних и стручних радова доставити архиви Факултета, на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

предшколска установа „Чукарица“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Васпитач
5 извршилаца

Васпитач
на одређено време ради замене боловања дужег од 60 

дана
15 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, обавеза 
полагања испита за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене боловања дужег од 60 

дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, занимање: медицинска сестра - вас-
питач, обавеза полагања испита за лиценцу.

ОСТАЛО: Документација коју је потребно доставити: молба, оверена фото-
копија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.

бор

ош „петар радовановиЋ“
19215 Злот

тел. 030/2561-022

Наставник српског језика и књижевности
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, прописан 
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и сарадника у настави у основној школи. Сходно одредбама 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11), у радни однос у установи може да буде примљено 
лице ако има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на оглас приложити: оригинал или оверену фотокопију 

дипломе о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија); уверење о држављанству РС. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

предшколска установа „БамБи“
19210 Бор, Моше Пијаде 66

тел. 030/425-160
е-mail: bambi-bor@open.telekom.rs

Референт за основна средства и набавку

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: уверење 
о држављанству, оверену копију дипломе са VI степеном стручне спреме, 
извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
установе.

теХниЧки факултет у Бору
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник за ужу научну област 
Прерађивачка металургија и метални материјали

на одређено време, изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког 
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног одно-
са универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат тре-
ба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне спре-
ме, докторат техничких наука из научне области Прерађивачке металургије 
и металних материјала, са завршеним техничким факултетом металуршког 
смера. Остали услови утврђени су одредбом чл. 68 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 104 и 105 Статута Техничког 
факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног 
односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник енглеског језика
на одређено време, изборни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Технич-
ког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног 
односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне 
спреме, са завршеним филолошким факултетом, звање: дипломирани про-
фесор енглеског језика и књижевности. Остали услови утврђени су одред-
бом чл. 68 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и 
чл. 103 Статута Техничког факултета у Бору.

Сарадник универзитета у звању сарадника у 
настави или асистента за ужу научну област 

Информатика
на одређено време, изборни период од 1 или 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Технич-
ког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног 
односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне 
спреме, дипломирани информатичар и уписане мастер или докторске ака-
демске студије. Остали услови утврђени су одредбама чл. 71 или 72 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 103 Статута 
Техничког факултета у Бору.

Сарадник универзитета у звању асистента за ужу 
научну област Рударство и геологија - рударска 

група предмета
на одређено време, изборни период од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Технич-
ког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног 
односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/2 степен стручне 
спреме, магистар техничких наука у области рударства, са завршеним тех-
ничким факултетом рударског смера. Остали услови утврђени су одредбом 
чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 
103 и 150 Статута Техничког факултета у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуње-
ности услова конкурса (биографија, списак радова - радове на увид по 
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позиву), диплому о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потврду надлежног органа о непо-
стојању сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању (казнена 
евиденција МУП-а), документа у оригиналу или у овереном препису и не 
старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова конкур-
са достављају се на адресу: Технички факултет у Бору, Војске Југославије 
12, 19210 Бор. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

поништеЊе огласа 
основна школа „петар радовановиЋ“

19215 Злот
тел. 030/2561-022

Оглас објављен 06.03.2013. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: наставник српског језика и књижевности, поништа-
ва се у целости.

ЧаЧак

установа За предшколско 
васпитаЊе и оБраЗоваЊе 

деЧји вртиЋ
32250 Ивањица, Косовска 48

тел. 032/662-796

Васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, да кандидат има одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) 
у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) - васпитач, у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања.

Медицинска сестра - васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме, да кандидат има средње 
образовање: медицинска сестра - васпитач и да има одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије), на којима је оспособљен за рад са 
децом јасленог узраста - васпитач.

Кувар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, угоститељског смера, зани-
мање: кувар.

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме или основна школа.

Домар, возач, руковалац парних котлова

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

Вешерка

УСЛОВИ: II степен стручне школе или основна школа.

Благајник, ликвидатор, књиговођа

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, економски смер.

ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава услове из члана 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013): да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс при-

ложити у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченом обра-
зовању, 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 (доказ прибавља установа по службеној дужнос-
ти), лекарско уверење изабрани кандидати ће доставити пре закључења 
уговора о раду, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, радну биографију (осим за 
кандидате који први пут заснивају радни однос). Кандидате који уђу у ужи 
избор директор установе ће упутити на психолошку процену способности 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Конкурс је отво-
рен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве слати на адресу установе, са назнаком: „За 
конкурс“.

кикинда

средЊа струЧна школа 
„милош црЊански“
23300 Кикинда, Светосавска 57

Наставник вежби и практичне наставе из стручног 
предмета Здравствена заштита са првом помоћи

са 6,12% норме часова

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у следећим занимањима: 1. виша 
медицинска сестра - техничар; 2. струковна медицинска сестра; 3. органи-
затор здравствене неге; 4. специјалиста струковна медицинска сестра; 5. 
дипломирана медицинска сестра; 6. мастер медицинска сестра; 7. специја-
листа доктор медицине; 8. дипломирани специјални педагог; 9. дипломи-
рани психолог; 10. дипломирани дефектолог; 11. дипломирани педагог; 12. 
професор педагогије. Лица из алинеја 4-7 ове тачке треба да имају прет-
ходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјал-
на заштита, а лица из алинеја 9-13 треба да имају и стечено образовање 
на вишој медицинској школи, радно искуство најмање 2 године на истим 
пословима.

Наставник вежби и практичне наставе из стручног 
предмета Здравствена нега

са 15% норме часова

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у следећим занимањима: 1. виша 
медицинска сестра - техничар; 2. санитарно - еколошки инжењер - специја-
листа са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сес-
тру; 3. струковна медицинска сестра; 4. организатор здравствене неге; 5. 
виша медицинска сестра; 6. специјалиста струковна медицинска сестра; 7. 
дипломирана медицинска сестра; 8. мастер медицинска сестра; 9. дипломи-
рани психолог; 10. дипломирани дефектолог; 11. дипломирани педагог; 12. 
дипломирани специјални педагог; 13. професор педагогије; 14. виша меди-
цинска сестра општег смера; 15. виша медицинска сестра интернистичког 
смера; 16. виша медицинска сестра хируршког смера; 17. виши медицински 
техничар. Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње обра-
зовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лица из алинеје 
9-12 треба да имају и стечено образовање на вишој медицинској школи, 
радно искуство најмање 2 године на истим пословима.

Наставник вежби и практичне наставе из стручног 
предмета Инфектологија са негом

са 20% норме часова

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у следећим занимањима: 1. виша 
медицинска сестра - техничар; 2. санитарно - еколошки инжењер - специја-
листа са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сес-
тру; 3. струковна медицинска сестра; 4. организатор здравствене неге; 5. 
виша медицинска сестра; 6. специјалиста струковна медицинска сестра; 7. 
дипломирана медицинска сестра; 8. мастер медицинска сестра; 9. дипломи-
рани психолог; 10. дипломирани дефектолог; 11. дипломирани педагог; 12. 
дипломирани специјални педагог; 13. професор педагогије; 14. виша меди-
цинска сестра општег смера; 15. виша медицинска сестра интернистичког 
смера; 16. виша медицинска сестра хируршког смера; 17. виши медицински 
техничар. Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње обра-
зовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лица из алинеја 
9-13 треба да имају и претходно стечено образовање на вишој медицинској 
школи, радно искуство најмање 2 године на истим пословима.

Наставник вежби и практичне наставе из стручног 
предмета Интерна медицина са негом

са 30% норме часова

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у следећим занимањима: 1. виша 
медицинска сестра - техничар; 2. санитарно - еколошки инжењер - специја-
листа са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сес-
тру; 3. струковна медицинска сестра; 4. организатор здравствене неге; 5. 
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виша медицинска сестра; 6. специјалиста струковна медицинска сестра; 7. 
дипломирана медицинска сестра; 8. мастер медицинска сестра; 9. дипломи-
рани психолог; 10. дипломирани дефектолог; 11. дипломирани педагог; 12. 
дипломирани специјални педагог; 13. професор педагогије; 14. виша меди-
цинска сестра општег смера; 15. виша медицинска сестра интернистичког 
смера; 16. виша медицинска сестра хируршког смера; 17. виши медицински 
техничар. Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње обра-
зовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје 
9-13 треба да има и претходно стечено образовање на вишој медицинској 
школи, радно искуство најмање 2 године на истим пословима.

Наставник вежби и практичне наставе из стручног 
предмета Неуропсихијатрија са негом

са 16,12% норме часова

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у следећим занимањима: 1. виша 
медицинска сестра - техничар; 2. санитарно - еколошки инжењер - специја-
листа са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сес-
тру; 3. струковна медицинска сестра; 4. организатор здравствене неге; 5. 
виша медицинска сестра; 6. специјалиста струковна медицинска сестра; 7. 
дипломирана медицинска сестра; 8. мастер медицинска сестра; 9. дипломи-
рани психолог; 10. дипломирани дефектолог; 11. дипломирани педагог; 12. 
дипломирани специјални педагог; 13. професор педагогије; 14. виша меди-
цинска сестра општег смера; 15. виша медицинска сестра интернистичког 
смера; 16. виша медицинска сестра хируршког смера; 17. виши медицински 
техничар. Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње обра-
зовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје 
9-13 треба да има и претходно стечено образовање на вишој медицинској 
школи, радно искуство најмање 2 године на истим пословима.

Наставник вежби и практичне наставе из стручног 
предмета Прва помоћ
са 12,24% норме часова

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у следећим занимањима: 1. доктор 
медицине; 2. доктор стоматологије; 3. дипломирани фармацеут; 4. профе-
сор народне одбране; 5. дипломирани педагог за народну одбрану; 6.виша 
медицинска сестра - техничар; 7. струковна медицинска сестра; 8. орга-
низатор здравствене неге; 9. специјалиста доктор медицине, одговарајуће 
специјализације; 10. специјалиста струковна медицинска сестра; 11. дипло-
мирана медицинска сестра; 12. мастер медицинска сестра; 13. дипломира-
ни психолог; 14. дипломирани дефектолог; 15. дипломирани педагог; 16. 
дипломирани специјални педагог; 17. професор педагогије; 18. виша меди-
цинска сестра општег смера; 19. виша медицинска сестра интернистичког 
смера; 20. виша медицинска сестра хируршког смера; 21. виши медицин-
ски техничар; 22. виша медицинска сестра. Лице из алинеје 10-22 ове тач-
ке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада 
здравство и социјална заштита, а лице из алинеје 13-17 треба да има и 
претходно стечено образовање на вишој медицинској школи, радно иску-
ство најмање 2 године на истим пословима.

ОСТАЛО: Осим општих услова предвиђених Законом о раду, за заснивање 
радног односа потребан је одговарајући степен стручне спреме у наведе-
ном занимању у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да је кандидат држављанин РС; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања и да зна језик на ком 
се остварује образовно - васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе оригинале или оверене фотокопије следеће документа-
ције: дипломе о стеченом образовању, уверења о држављанству РС, изво-
да из матичне књиге рођених, релевантан доказ о радном искуству. Пре 
закључивања уговора о раду, изабрани кандидат је дужан да поднесе уве-
рење о здравственој способности за рад са ученицима, док је школа дужна 
да по службеној дужности прибави уверење о неосуђиваности, у складу са 
чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са документацијом доставити лично у секретаријат 
школе, радним данима, у времену од 08,00 до 12,00 часова или поштом, на 
адресу: Светосавска 57, 23300 Кикинда.

висока школа струковниХ студија 
За оБраЗоваЊе васпитаЧа у кикинди

23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/34-250

Објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа 
у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди за наставнике:

Извршилац за област Методике наставе за 
Методику ликовног васпитања, за област Драмске и 
аудиовизуелне уметности, за предмете: Луткарство 
и Радионица за игру и за област Ликовне уметности, 

доктор ликовне уметности

УСЛОВИ: звање професора струковних студија може да стекне лице које 
има научни степен доктора наука у научној области за коју се бира, да има 
објављене научне радове и које показује способност за наставни рад. Про-
фесор по избору у звање заснива радни однос на неодређено време. Поред 
наведене стручне спреме, кандидати треба да испуњавају и услове пред-
виђене Законом о високом образовању и актима школе: држављанство 
Републике Србије; здравствена способност; да нису правноснажном пре-
судом осуђени за кривично дело у складу са чл. 62 Закона о високом обра-
зовању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију са подацима о 
досадашњем раду; доказе који указују на резултате научног, истраживач-
ког, односно уметничког рада, доказе о ангажовању у развоју наставе и 
развоју других делатности високошколске установе, доказе о резултатима 
педагошког рада који обухвата и мишљење студената на основу резултата 
оцењивања добијених кроз поступак евалуације, као и доказе који указују 
на резултате постигнуте у обезбеђивању наставно - научног, односно умет-
ничко - наставног подмлатка; оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом докторату, као и оверене фотокопије диплома о претходно 
стеченим звањима; списак научних и стручних радова и саме радове које 
су у могућности да се доставе; извод из матичне књиге рођених; доказ о 
држављанству - не старији од 6 месеци; лекарско уверење о здравственој 
способности (доставља изабрани кандидат); доказ у вези неосуђиваности 
кандидата прибавиће школа службеним путем. Непотпуне пријаве и прија-
ве са неодговарајућом документацијом неће се узимати у разматрање. Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кон-
курсну документацију слати на адресу: Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача у Кикинди, са назнаком: „За конкурс“, Светосавска 
57, 23300 Кикинда, редовном поштом која ће се преузимати због колектив-
них годишњих одмора.

косовск а миТровица

ош „доситеј оБрадовиЋ“
Црквена Водица
38213 Прилужје

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 и 97/08), почев од 
10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
да испуњава услове за наставника за подручје рада педагога и психолога, 
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 
5 година радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Поред пријаве са пре-
гледом кретања у служби и биографских података и предлогом рада дирек-
тора школе, кандидат подноси следеће документа којима доказује испуња-
вање тражених услова: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или 
оверену копију), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење основног суда 
да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), лекарско уве-
рење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
(не старије од 6 месеци), потврду о радном стажу у просвети, уверење о 
положеном испиту за директора установе, уверење о положеном стручном 
испиту или лиценци за наставника или стручног сарадника (оригинал или 
оверена копија). Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикасан 
одговор  
на захтеве  
клијената

 наука и образовање
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деЧији вртиЋ „шарско лане“
38236 Штрпци

тел. 0290/71-193

Вешерка
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: држављанство РС, 
I степен стручне спреме, основна школа, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз 
пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија), доказ о држављанству РС (уверење о држављанству), оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уве-
рење да кандидат није под истрагом, нити је покренут кривични поступак. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Пријава на конкурс“. Ближе информације могу се добити код 
секретара.

крагУјевац

филолошко - уметниЧки факултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за ужу уметничку 
област Цртање и сликање

за 30% радног времена, на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и призната уметничка дела. 
Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010 и 
93/2012), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. 138 од 25.01.2011.) - 
(www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко - уметничког факултета у Крагујевцу, 
бр. 01-1739 од 17.06.2013. године (пречишћен текст) - (www.filum.kg.аc.rs), 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и 61/2005), Правилником о 
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу, 643 од 04.05.2009. године, Одлуком о измена-
ма и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу бр. 659/7 од 
27.09.2012. године и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. 
Кандидати подносе на расписани конкурс десет самосталних радова из уже 
уметничке области за коју конкуришу. Документа која је потребно достави-
ти: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у и у штам-
паној форми); оверена копија 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 (оверена копија); 
мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају 
педагошко искуство у звању доцента у високошколској установи); за кан-
дидате који се први пут бирају у звање доцента предвиђено је приступ-
но предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије 
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација 
кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разма-
трање. Сва документација и оригинални радови достављају се Служби за 
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије 
или поштом. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

краљево

краЉеваЧко поЗориште
36000 Краљево, Топлице Милана 1

тел/факс: 036/311-211, 322-477
е-mail: kv.teatar@gmail.com

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: висока стручна спрема или студије другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије); да кандидат има најмање три године рад-
ног искуства у области културе; организаторске способности; да не постоје 
законске сметње за именовање директора. Конкурсна документација за 
избор кандидата за директора установе Краљевачко позориште треба 
да садржи: предлог програма рада и развоја Краљевачког позоришта за 
период од четири године; оверену копију дипломе или уверења о стече-
ној стручној спреми; оверену копију радне књижице или доказ о радном 
искуству; биографију која мора да садржи елементе који доказују струч-

ност из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остваре-
них резултата у раду; уверење основног и вишег суда да се против кан-
дидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница (не 
старије од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по службеној дужнос-
ти; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону 
о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09); 
оверену копију личне карте; доказ о општој здравственој способности - 
лекарско уверење (оригинал). Пријаве на конкурс подносе се непосредно 
или поштом Управном одбору Краљевачког позоришта Краљево, на адресу: 
Краљевачко позориште, Топлице Милана 1, 36000 Краљево, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за директора - не отварати“. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

крУшевац

предшколска установа 
„наша радост“

37260 Варварин, Слободе бб
тел. 037/788-346

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање; да кандидат има држављанство Републике 
Србије; да поседује лиценцу, односно положен стручни испит и да испуња-
ва остале услове за васпитача, педагога, психолога или другог стручног 
сарадника; положен испит за директора; да поседује стручне и организа-
ционе способности; најмање 5 година радног стажа у области образовања 
и васпитања; да не постоје друге законске сметње за избор. За директо-
ра може бити изабран и васпитач који уз испуњеност осталих услова има 
више образовање; лиценцу за васпитача; положен испит за директора и 
најмање 10 година радног стажа у области образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
оверен препис/фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; потврду 
о радном искуству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да 
је психички, физички и здравствено способан за рад; уверење издато од 
надлежног суда којим се доказује да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 6 месеци и да није осуђиван за кривично дело 
против достојанства личности и морала или кривично дело које је зако-
ном предвиђено као сметња за обављање функције (не старије од 6 месе-
ци); преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе о својим 
стручним и организационим способностима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са пратећом документацијом 
донети лично или слати на горенаведену адресу, у року од 15 дана. Ближе 
информације могу се добити на број телефона: 037/788-346.

ош „вук караЏиЋ“
37226 Блажево

тел. 037/475-307, 475-707

Директор
на период од 4 године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: држављанство 
Републике Србије, високо образовање, да поседује лиценцу, односно поло-
жен стручни испит, да испуњава услове за наставника, педагога или пси-
холога, пет година радног стажа у области образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству, 
оверен препис дипломе о стручној спреми, оверен препис дипломе о поло-
женом стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања у 
служби са биографским подацима и доказе о стручним и организационим 
способностима.

лесковац

поништеЊе огласа 
ош „никола скоБаЉиЋ“

Велико Трњане
16000 Лесковац

Оглас објављен 05.06.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник математике, са 77,68% 
радног времена. У осталом делу оглас је непромењен.

 наука и образовање



   |  Број 527  |  24.07.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs32 

ниш

основна школа За 
васпитаЊе и оБраЗоваЊе деце и 

омладине са сметЊама у раЗвоју 
„смеХ и суЗа“

18220 Алексинац, Станка Милосављевића 9
тел. 018/804-626

Секретар
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је 
стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, најмање годину дана радног искуства у струци или на пословима 
секретара школе. Уз пријаву доставити: диплому (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (нови образац - оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци - оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење (не старије од 6 
месеци); уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца (не старије од 6 
месеци - оригинал или оверена фотокопија); доказ о радном искуству (ове-
рена фотокопија радне књижице). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

нови са д

теХниЧка школа „павле савиЋ“
21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник практичне наставе са технологијом рада, 
за образовни профил: женски фризер

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и претходно завршеном специјали-
зацијом - креатор женских фризура; лице са вишом стручном спремом, са 
претходно завршеном специјализацијом - креатор женских фризура; кре-
атор женских фризура; лице са завршеним мастер студијама, претходно 
положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством 
пет година у струци; лице са завршеним основним студијама првог степена 
- основне академске студије; претходно положен специјалистички испит и 
радно искуство пет година у струци; лице са завршеним струковним сту-
дијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и 
радно искуство од пет година у струци. Посебни услови: петогодишње рад-
но искуство у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског 
испита петогодишњом праксом. Уз молбу приложити: оверену фотокопију 
уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству, 
потврду као доказ постојања петогодишњег радног искуства.

Наставник хемије
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, стечено звање: професор хемије; дипломирани хемичар; дипломи-
рани инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани инжењер хемије 
- биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани 
хемичар за истраживање и развој; дипломирани хемичар, смер хемијско 
инжењерство; дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани 
хемичар - мастер; дипломирани професор хемије - мастер; мастер хеми-
чар; мастер професор хемије. Посебни услови: образовање из психолошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Напомена: Наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: ове-
рену копију дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потврду/уве-
рење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положе-
ним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном 
стручном испиту/испиту за лиценцу.

Наставник математике

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-

не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, стечено звање: дипломирани математичар; дипломирани матема-
тичар - професор математике; дипломирани математичар - теоријска мате-
матика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије); дипло-
мирани информатичар; професор хемије - математике; професор геогра-
фије - математике; професор физике - математике; професор биологије 
- математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани 
математичар - мастер; професор информатике - математике; дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информа-
тичар; дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани 
математичар - астроном; дипломирани математичар за математику еконо-
мије; професор математике и рачунарства; мастер професор математике. 
Посебни услови: образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова.

Напомена: Наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: ове-
рену копију дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потврду/уве-
рење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положе-
ним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном 
стручном испиту/испиту за лиценцу.

Наставник стручних предмета (технолошка група 
предмета)

са 80% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, стечено звање: дипломирани инжењер технолог, одсек органско 
- технолошки, група биотехнолошка; дипломирани инжењер технолог, 
одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењер-
ство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство 
и биотехнологија; дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено 
инжењерство, смерови угљенохидратна или микробиолошки процеси; 
дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, угље-
нохидратне и сточне хране, конзервна храна или микробиолошки проце-
си; дипломирани инжењер технологије исхране; дипломирани инжењер 
технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер технологија врења; 
дипломирани инжењер прехрамбене технологије; дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије биљних производа; дипломирани инжењер тех-
нологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа; 
дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и 
врења; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних про-
извода; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских 
производа; мастер инжењер технологије, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму: биохемијско инжењерство, 
биотехнологија, прехрамбено инжењерство или прехрамбена технологија; 
мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске сту-
дије на одсеку прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, 
претходно завршене основне академске студије на одсеку прехрамбена 
технологија на модулима: технологије конзервирања и врења, технологија 
ратарских производа или управљање безбедношћу и квалитетом у произ-
водњи хране. Посебни услови: образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Напомена: Наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: ове-
рену копију дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потврду/уве-
рење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положе-
ним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном 
стручном испиту/испиту за лиценцу.

ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места: кандидати морају да имају 
одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да имају држављанство РС и да знају језик на 
ком се остварује образовно - васпитни рад. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања.
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факултет теХниЧкиХ наука
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Редовни или ванредни професор за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област Математика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, природно - математички факултет, 
математичке струке и услови прописани чл. 64 Закона о високом образо-
вању.

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно научну 
област Производни системи, организација и 

менаџмент

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријско инжењерство 
и инжењерски менаџмент, најмање 5 година радног искуства у извођењу 
наставе на основним и мастер академским студијама на високошколској 
установи из уже научне области за коју се бира, искуство у раду на пројек-
тима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и услови пропи-
сани чл. 64 Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и пријем у радни однос 
(навести прецизан назив уже научне области) и доказе о испуњености 
услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома, доказ 
о држављанству, свим дипломама стеченим у иностранству потребно је 
приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних радо-
ва, књиге и саме радове, уверење о одобреној докторској дисертацији или 
уверење о упису на докторске студије, односно уверење о упису на мастер 
студије. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс појединач-
но. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања.

факултет теХниЧкиХ наука
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно научну 
област Машински елементи, механизми, графичке 

комуникације и дизајн

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, дипломирани 
машински инжењер - доктор техничких наука, радно искуство у настави 
и вођењу радова студената на предметима уже научне области за коју 
се бира у трајању од најмање 5 година, учешће у научноистраживачким 
пројектима и објављени радови из области Машински елементи, меха-
низми, графичке комуникације и дизајн и услови прописани чл. 64 Закона 
о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Машински елементи, 
механизми, графичке комуникације и дизајн

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, дипломирани 
инжењер машинства, студент мастер студија машинства, група Пројекто-
вање машина, транспорт и логистика и услови прописани чл. 71 Закона о 
високом образовању.

ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и пријем у радни однос (навес-
ти прецизан назив уже научне области) и доказе о испуњености услова кон-
курса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома, доказ о држављан-
ству, свим дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и 
доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме 
радове, уверење о одобреној докторској дисертацији или уверење о упису 
на докторске студије, односно уверење о упису на мастер студије. Пријаве 
слати на горенаведену адресу за сваки конкурс појединачно. Комисија ће 
разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања.

факултет теХниЧкиХ наука
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Ванредни професор за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Електроенергетика са 50% 

радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука, електротех-
ничке струке, последњих 5 година предавач на акредитованом факултету 
техничких наука, са практичним искуством у реализацији међународних 
ДМС пројеката и услови прописани чланом 64 Закона о високом образо-
вању. Приложити: молбу за избор у звање и пријем у радни однос (навести 
прецизан назив уже научне области), доказе о испуњености услова конкур-
са: краћу биографију, оверене фотокопије диплома, доказ о држављанству, 
свим дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ 
о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радо-
ве, уверење о одобреној докторској дисертацији или уверење о упису на 
докторске студије, односно уверење о упису на мастер студије. Пријаве 
слати на горенаведену адресу за сваки конкурс појединачно. Комисија ће 
разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Рок за пријем пријава 
је 15 дана.

исправка конкурса 
универЗитет у новом саду 

факултет спорта и фиЗиЧког васпитаЊа
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Конкурс објављен 03.07.2013. године у публикацији „Послови“, 
мења се у делу УСЛОВИ за радно место: сарадник у настави за ужу 
област Основне научне дисциплине у спорту и физичком васпи-
тању (сарадник ће сарађивати на групи предмета: Теорија и мето-
дика 1 и 2), на одређено време од годину дана, и треба исправно 
да гласи:
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких сту-
дија, завршене студије првог степена са укупном просечном оце-
ном најмање 08,00, да кандидат испуњава услове који су пред-
виђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета за 
спорт и физичко васпитање.

предшколска установа „детиЊство“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47А

Књиговођа корисника - администратор

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економиста - оперативни менаџер, 1 
година радног искуства у просвети, пасивно знање рада на рачунару.

Спремачица - вешерка

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат мора да испуни следеће законом прописане услове за 
заснивање радног односа: да има одговарајуће образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство РС. Уз пријаву на конкурс доставити: краћу биографију, за 
радно место књиговођа корисника - администратор потребно је достави-
ти изјаву да лице поседује пасивно знање рада на рачунару, уверење о 
држављанству - не старије од шест месеци, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, доказ о радном искуству се подноси за радно 
место: књиговођа корисника - администратор. Посебно лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиден-
ције установа ће прибавити службеним путем. Све фотокопије морају бити 
оверене од стране надлежног органа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају на горенаведену адресу.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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панЧево

ош „3. октоБар“
26361 Локве, Лењинова 95

тел. 013/646-155
e-mail: оs_lokve@yаhoo.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање за наставника основне школе, педагога и 
психолога из чл. 59 став 5 и чл. 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да поседује 
дозволу за рад наставника, педагога или психолога, најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - доказ (лекарско уверење) се 
доставља пре закључења уговора о раду - не старији од 6 месеци; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа) и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс приложити доказе о испуњености услова, у оригиналу или препи-
су (оверене фотокопије), оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (дозвола за рад); уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; потврду (доказ о 
радном искуству); извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месе-
ци; радну биографију и оквирни план рада за време мандата. Изабрани 
кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у 
року од годину дана од дана ступања на дужност. Настава у школи се изво-
ди на румунском језику, с тим да је обавезно знање румунског језика. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене или непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
на конкурс се подносе у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс за 
директора“, непосредно у школи или на адресу школе. Ближа обавештења 
о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, на бројеве телефона: 
013/646-155 или 062/8094-062.

поништеЊе конкурса 
удруЖена школа „миХајло пупин“

26000 Панчево, Светог Саве 23а

Конкурс објављен 05.06.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: директор.

пироТ

висока школа струковниХ студија 
За оБраЗоваЊе васпитаЧа

18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Објављује конкурс за стицање звања и пријем у радни однос 
наставника у наставним областима акредитованог програма 

Образовање васпитача деце у предшколским установама:

Наставник у звању предавача за ужу научну област 
Музичко образовање, за наставне предмете: 

Методика музичког васпитања 1 и 2
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: академски назив магистра наука или стручни назив специјалисте. 
У звање предавача може бити изабрано и лице које има високо образо-
вање првог степена и призната уметничка дела и способност за наставни 
рад. Остали услови за избор наставника утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008 и 44/2010) и 
општим актом школе, Правилником о условима, начину и поступку избора 
у звања наставника и сарадника бр. 612/2012, у складу са којима ће бити 
извршен избор.

Наставник у звању професора струковних студија 
за ужу научну област Здравство, за наставне 

предмете: Телесни развој и нега и васпитање деце
са 10% радног времена

УСЛОВИ: докторат из области медицинских наука, способност за наставни 
рад. Остали услови за избор наставника утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05 и др) и Правилником о условима, 
начину и поступку избора у звања наставника и сарадника бр. 612/2012, у 
складу са којим ће бити извршен избор.

Наставник у звању наставника страног језика за 
ужу научну област Страни језик - руски језик

са 30% радног времена, на одређено време од пет година

УСЛОВИ: стечено високо образовање првог степена, објављени стручни 
радови, најмање три године радног искуства и способност за наставни рад. 
Остали услови за избор наставника утврђени су Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/2008 и 44/2010) и општим 
актима школе, Правилником о условима, начину и поступку избора у звања 
наставника и сарадника бр. 612/2012, у складу са којим ће бити извршен 
избор.

ОСТАЛО: Способност за наставни рад се установљава на основу резултата 
које је кандидат показао као наставник у раду, а уколико кандидат није 
имао педагошких искустава, на основу квалитета посебног јавног преда-
вања. Стицање наставног звања заснива се на оствареним и мерљивим 
резултатима целокупног рада појединца у следећим областима: у настав-
ном раду, научном, истраживачком, стручном, односно уметничком и про-
фесионалном раду, ангажовању у развоју наставе и других делатности 
високошколске установе и доприноса широј заједници. Уз пријаву на кон-
курс поднети: биографију са свим битним подацима - установа или преду-
зеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус; година 
уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив сту-
дијског програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени 
стручни, односно академски назив; година уписа и завршетка специјалис-
тичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив сту-
дијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени 
академски назив, назив специјалистичког рада, односно магистарске тезе; 
докторске студије: универзитет, факултет, назив студијског програма док-
торских студија, година уписа, научна област и просечна оцена, наслов док-
торске дисертације, година одбране и стечено научно звање; знање свет-
ских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 
добро, задовољавајуће; кретање у професионалном раду (установа, факул-
тет, универзитет или фирма, трајање запослења или звање - навести сва 
звања): списак радова и сами радови; остале податке: о наставном раду, 
научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприно-
су; о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске 
установе и допринос у локалној и широј заједници; доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да кандидат није правоснажном пресудом осуђен за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана 
објављивања, на адресу: Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача Пирот, Ћирила и Методија 29, Пирот. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

 наука и образовање
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пож аревац

ош „јован шерБановиЋ“
12316 Крепољин, Цара Лазара 86

тел. 012/7642-190

Спремачица
за рад у издвојеном одељењу у Брезници

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, било које врсте, лекарско уверење о 
способности за рад, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање шест месеци или да није правоснажном пресудом осуђен за 
кривично дело против достојанства личности и морала, полне слободе, без 
обзира на изречену санкцију, да има држављанство Републике Србије. Оба-
везан је пробни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Контакт телефони: 
012/7642-190 и 062/8060-153.

предшколска установа „лане”
12240 Кучево, Браће Ивковић 2

тел. 012/852-366

Васпитач

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме. Кандидат треба да испуни следеће усло-
ве: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; завршена педагошка 
академија, виша школа за васпитаче или висока школа за васпитаче; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
кандидат подноси оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: 
дипломе о стручној спреми, извода из матичне књиге рођених (не старији 
од 6 месеци или трајни), уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

поЉопривредна школа  
са домом уЧеника  

„соЊа маринковиЋ“
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

тел. 012/223-388

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење 
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или стечено образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за настав-
ника ове врсте школе и подручја рада, педагога или психолога; дозвола за 
рад; савладана обука и положен испит за директора школе (програм обуке 
за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе 
нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за 
директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, тј. од дана 
доношења подзаконског акта којим се регулише ова материја); најмање 5 
година рада у установи образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); 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 (уверење прибавља школа); уверење о држављанству Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (дозвола 
за рад); потврду да има најмање пет година рада у области образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (подноси се у ориги-
налу); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија - не старија од 6 месе-
ци); уверење суда о неосуђиваности; извод из матичне књиге рођених; 
биографију са кратким прегледом кретања у служби (радна биографија) и 
предлогом плана рада директора за време мандата. Пријаве са доказима 
о испуњености услова конкурса подносе се на горенаведену адресу школе, 
са назнаком: „Конкурс за директора“ или лично у секретаријату школе, у 
времену од 08,00 до 15,00 часова. Учесници конкурса о изабраном канди-
дату биће обавештени након што по истеку законом предвиђеног рока из 
чл. 60 Закона, Школски одбор донесе решење о избору директора. Број 
телефона за ближе информације: 012/223-388. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања.

прокУпље

ош „вук караЏиЋ”
18407 Житни Поток

тел. 027/364-131

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има лиценцу, односно 
положен стручни испит за наставника, педагога или психолога и положен 
стручни испит за директора школе, са најмање пет година радног искуства 
у области образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима и да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 6 месеци или да није правоснажном пресудом 
осуђен за кривично дело против достојанства личности и морала. Кандидат 
уз пријаву на конкурс доставља: уверење о држављанству, оверен препис 
- фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, оверен пре-
пис - фотокопију уверења о положеном стручном испиту и стручном испиту 
за директора, потврду о радном искуству, уверење о здравственом стању 
и уверење надлежног органа из казнене евиденције. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

смедерево

ош „караЂорЂе“
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

тел. 026/522-073, 521-635

Наставник француског језика
за рад у издвојеном одељењу у Великом Орашју, Бресју 
и Радовању, на одређено време до повратка радника са 

боловања, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања; дипл. про-
фесор француског језика који је стекао основно образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године. Уз пријаву са радном 
биографијом доставити фотокопије докумената - не старије од 6 месеци: 
дипломе о стеченом стручном образовању, лекарског уверења, уверења 
надлежног суда да кандидати нису осуђивани или под истрагом, уверења о 
држављанству РС и извода из матичне књиге рођених.

сомбор

дом културе сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 195

тел. 025/711-055

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих зако-
ном утврђених услова испуњава и посебне услове: да има вишу стручну 
спрему или најмање средњу стручну спрему IV степена, најмање 1 годину 
радног искуства, искуство на пословима из области културе, да није осуђи-
вано за кривично дело које га чини неподобним за обављање функције 
директора установе. Пријаве кандидата са краћом биографијом, докази-
ма о испуњавању услова конкурса (оригинална документа или оверене 
копије) достављају се на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс 
за именовање директора - не отварати“. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. По истеку рока за подношење пријава на конкурс, Управни 
одбор Дома културе Сивац разматра пријаве и доставља предлог оснива-
чу (Општина Кула), ради избора, односно именовања директора установе. 
Непотпуне пријаве кандидата, као и пријаве које нису предате у предвиђе-
ном року, Управни одбор Дома културе Сивац неће разматрати.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар

 наука и образовање
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градска БиБлиотека „карло Бијелицки“
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 3

тел. 025/482-827

Директор

УСЛОВИ: висока стручна спрема, одговарајуће образовање, смер друштве-
но - хуманистичких наука (чл. 17 став 6 Закона и библиотечко - информа-
ционој делатности), односно завршене студије на филозофском или фило-
лошком факултету, на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; држављанство Републике Србије; да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела која га 
чине неподобним за обављање посла директора установе културе; општа 
здравствена способност; други услови прописани Законом о култури (Закон 
о култури, члан 36 - „Службени гласник РС“, бр. 72/2009). Уз пријаву под-
нети: оверену копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми; 
оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству; биографију; 
уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да 
није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци) за кривична дела која 
се гоне по службеној дужности, да није осуђиван; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; оверену копију личне карте; доказ о општој здравственој способности 
- лекарско уверење - оригинал; предлог годишњег плана рада установе. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

сремск а миТровица

поништеЊе огласа 
ош „филип вишЊиЋ“

22245 Моровић, Краља Петра 18
тел. 022/736-024

Оглас објављен 10.07.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целини.

предшколска установа 
„јелица станивуковиЋ шиЉа“

22240 Шид, Мајке Јевросиме 3
тел. 022/714-052

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године или високо 
образовање на студијама првог степена, студијама у трајању од 3 године 
или више образовање. Кандидат мора имати образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
васпитно - образовни рад. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству; CV. Лекарско уверење подноси само изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља установа 
за изабраног кандидата.

ош „иво лола риБар”
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка на рад запослене одсутне 

преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат има 
стечену врсту образовања прописану чл. 3 тачка 3 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012) за страни језик енглески: 
професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, 
дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик); да кандидат испуњава услове из чл. 120 став 1-4 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
72/09, 52/2011 и 55/2013). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; копију личне карте/или очитану личну карту. Докумен-
тацију доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима као 
доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не може бити старије 
од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима 
вршиће надлежна служба за запошљавање. Уверење надлежног органа 
унутрашњих послова о испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - 
службено прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом слати на адресу школе или непосредно предати радним даном, 
од 07,00 до 14,00 часова, у управи школе.

Наставник дефектолог - олигофренолог
на одређено време ради замене директора школе, а до 

повратка са дужности директора, најдуже са 28.02.2015. 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 став 1-4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), да има одговарајуће високо образовање дипломи-
раног дефектолога - олигофренолога у складу са чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), а прописаног чл. 6 тачка 4 подтачка 5 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012), да има 
држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву треба да 
приложи: оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (уверење не може бити старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, диплому о стеченом образовању, додатак дипломи ако га 
кандидат поседује и копију личне карте или очитану личну карту. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима као доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не сме 
бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности кандидата 
за рад са ученицима вршиће надлежна стручна служба за запошљавање. 
Доказ о неосуђиваности прибавиће школа службено. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне, неблаго-
времене и неуредне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом слати на адресу школе; бројеви телефона: 022/471-863 и 022/431-
345.

Наставник дефектолог - олигофренолог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 став 1-4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), да има одговарајуће високо образовање дипломи-
раног дефектолога - олигофренолога у складу са чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), а прописаног чл. 6 тачка 4 подтачка 5 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012), да има 
држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву треба да 
приложи: оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републи-
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ке Србије (уверење не може бити старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, диплому о стеченом образовању, додатак дипломи ако га 
кандидат поседује и копију личне карте или очитану личну карту. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима као доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не сме 
бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности кандидата 
за рад са ученицима вршиће надлежна стручна служба за запошљавање. 
Доказ о неосуђиваности прибавиће школа службено. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне , небла-
говремене и неуредне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом слати на адресу школе; бројеви телефона: 022/471-863 и 022/431-
345.

исправка огласа 
гимнаЗија „сава шумановиЋ”

22240 Шид, Лазе Костића 2
тел. 022/712-529

Оглас објављен 17.07.2013. године у публикацији „Послови”, 
мења се у делу који се односи на услове за запошљавање, тако 
што се додаје услов: 5 година рада у настави. У осталом делу 
оглас је непромењен.

ош „јован поповиЋ”
22000 Сремска Митровица, Петра Прерадовића 51

тел/факс: 022/624-362, 612-524
e-mail: smоsјpopovic@open.telekom.rs

Домар

УСЛОВИ: завршена основна школа - сведочанство о завршеној основној 
школи.

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена, за рад у подручној школи у 

Великим Радинцима

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 и 3 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 52/2011, 55/2013) и чл. 3 тач. 4 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012): дипл. сликар, академски сликар - ликовни 
педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски вајар - ликовни 
педагог, дипл. сликар - проф. ликовне културе, дипл. графичар - проф. 
ликовне културе, дипл. вајар - проф. ликовне културе, дипл. графички 
дизајнер - проф. ликовне културе, дипл. уметник нових ликовних медија 
- проф. ликовне културе, дипл. уметник фотографије - проф. ликовне кул-
туре, дипл. сликар - проф. дипл. вајар, дипл. вајар - проф. дипл. графич-
ки дизајнер, дипл. архитекта унутрашње архитектуре, дипл. сликар зидног 
сликарства, дипл. графичар, дипл. графичар - професор, проф. ликовне 
уметности, наставник ликовне уметности, мастер ликовни уметник, мастер 
примењени уметник, мастер конзерватор и рестауратор, мастер дизајнер, 
лице са завршеним факултетом ликовних уметности, лице са завршеним 
факултетом примењених уметности, лице са завршеним факултетом при-
мењених уметности и дизајна.

Наставник српског језика
за рад у подручној школи у Великим Радинцима

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 и 3 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
52/2011, 55/2013) и чл. 3 тачка 1/а Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012): проф. српског језика и књижевности, проф. 
српског језика и књижевности са општом лингвистиком, проф. српске књи-
жевности и језика, проф. српске књижевности и језика са општом књижев-
ношћу, дипл. филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипл. 
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, профе-
сор, односно дипл. филолог за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност, професор, односно дипл. филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик, проф. српскохрватског језика и опште лингвистике, 
проф. за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, проф. срп-
скохрватског језика са источним и западним словенским језицима, проф. 
српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школа-
ма у којима се образовно - васпитни рад изводи на мађарском, односно 
русинском или румунском језику, професор, односно дипл. филолог за 
југословенску и општу књижевност, проф. југословенске књижевности са 
страним језиком, дипл. филолог за књижевност и српски језик, дипл. фило-
лог за српски језик и књижевност, проф. српског језика и књижевности у 

одељењима за националне мањине, проф. српског језика и српске књижев-
ности, дипл. компаратиста, мастер филолог - српски језик и књижевност, 
мастер професор језика и књижевности - српски језик и књижевност.

Наставник разредне наставе
за рад у подручној школи у Великим Радинцима

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 и 3 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
52/2011, 55/2013) и чл. 2 Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012): проф. разредне наставе, наставник разредне наста-
ве, проф. педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипл. учитељ - мастер.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 52/2011, 
55/2013) и да уз пријаву на конкурс на адресу школе доставе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављан-
ству. Наведена документа се по окончању конкурса не враћају кандида-
тима. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. 
Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Проверу пси-
хофизичких способности кандидата који испуњавају услове у погледу врсте 
стручне спреме, а који су се благовремено и са потпуном документацијом 
пријавили на конкурс, вршиће надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова за заснивање радног односа доставити на адресу школе или лично у 
секретаријат школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

поништеЊе огласа 
ош „вера мишЧевиЋ“
22306 Белегиш, Краља Петра I 33

тел. 022/361-514, 361-292
е-mail: belegisos@ptt.rs

Оглас објављен 01.05.2013. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: наставник немачког језика, поништава се у целости.

сУбоТица

универЗитет у новом саду 
уЧитеЉски факултет на 

маЂарском наставном јеЗику у суБотици
24000 Суботица, Штросмајерова 11

тел. 024/624-444

Наставник информатике, ужа научна област 
Информатика у образовању, у звање доцента

за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у наведеној области, 
а остали услови за избор наставника Факултета предвиђени су одредба-
ма Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/2005, 
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012) и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском 
наставном језику у Суботици. У звање наставника може бити изабрано лице 
које није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова на факултету. Пријаве канди-
дата са прилозима: биографија, диплома о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци, уверење о држављанству - оригинал или оверена копија, не 
старије од 6 месеци, списак научних радова, радови, лекарско уверење, 
уверење о неосуђиваности од СУП-а, подносе се Учитељском факултету на 
мађарском наставном језику у Суботици, Штросмајерова 11, у року од 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

 наука и образовање
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Ужице

ош „стеван ЧоловиЋ“
31230 Ариље, Браће Михаиловића 8

тел. 031/891-953

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о висо-
ком образовању; високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису о високом образовању који се примењивао 
до 10.09.2005. године (диплома); 2) да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима (лекарско уверење и проверу 
психофизичких способности за рад са ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање - Филијала Ужице); 3) да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (уверење издаје МУП); 4) 
да је држављанин РС (уверење о држављанству). Кандидати уз пријаву 
подносе доказе о испуњености услова из тач. 1 и 4. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

предшколска установа „невен“
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34

тел. 031/864-188

Васпитач
са 30 сати радног времена, на одређено време ради 

замене, а најдуже до 31.07.2014. године

Васпитач
са 30 сати радног времена, за рад у ИО Пилица, на 

одређено време ради замене, а најдуже до  
31.07.2014. године

Васпитач
са 30 сати радног времена, за рад у ИО Рогачица, на 

одређено време ради замене, а најдуже до  
31.07.2014. године

Васпитач
са 30 сати радног времена, за рад у ИО Костојевићи, на 

одређено време ради замене, а најдуже до  
31.07.2014. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више, односно високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне или академске сту-
дије) у трајању од три или четири године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије) 
- васпитач; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 
да није осуђиван; држављанство РС.

Дефектолог
на одређено време, а најдуже до 31.07.2014. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне или академске студије) у трајању од три 
или четири године или на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке струковне студије) - дефектолог; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да није осуђиван; 
држављанство РС.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, а најдуже до 31.07.2014. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да кандидат није 
осуђиван; држављанство РС.

прва основна школа „краЉ петар II“
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171

тел. 031/513-679

Наставник математике
са 67% радног времена, за рад у ИО Стапари

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено лице под усло-
вима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат уз пријаву подноси диплому и уверење о држављан-
ству. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова. Проверу психофизич-
ких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.

ваљево

ош „војвода Живојин мишиЋ“
14202 Рајковић, Рајковић бб

тел. 014/68-469

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које поред општих 
услова предиђених законом испуњава и следеће посебне услове прописане 
чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 
да поседује одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године за наставника основне школе, 
педагога или психолога; да поседује дозволу за рад - лиценцу за обављање 
послова наставника и стручног сарадника; положен испит за директора 
установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима; да није 
осуђивано за кривична дела предвиђена чл. 120 Закона о оснома система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије, да зна 
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; оверену копију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу наставника или стручног сарадника; потврду о 
радном искуству; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење 
основног суда да се против кандидата не води кривични поступак; уверње 
МУП-а да кандидат није осуђиван у складу са одредбом чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; доказе о посе-
довању организационих способности (факултативно); биографске подат-
ке, односно радну биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора 
установе је у обавези да га положи у законском року, након доношења 
подзаконског акта од стране министра просвете. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса достављају се на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Конкурс за директора“. Докази се подносе у оригиналу или у 
овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране надлеж-
ног органа неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања.
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вршац

гимнаЗија „Борислав петров Браца“
26300 Вршац, Михајла Пупина 1

тел. 013/836-448

Стручни сарадник - школски педагог
на одређено време до престанка дужности директора 

школе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 
4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008, 8/2011, 2/2013 и 4/2013). Канди-
дат треба да испуњава услове прописане одредбама чл. 8 став 2 тач. 1 и 
2; чл. 120 и 122 став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да има држављанство РС и да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену 
копију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству; извод из матичне књиге рођених и доказ о положе-
ном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 
(лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
подноси се приликом закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

ЗајеЧар

медицинска школа
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Дипломирани фармацеут, за предмете: 
Фармацеутска технологија, Фармакогнозија, 
Фармацеутска хемија и Увод у козметологију

2 извршиоца

Дипломирани фармацеут, за предмете: 
Фармацеутска технологија, Фармакогнозија, 
Фармацеутска хемија и Увод у козметологију

за 72% радног времена

Дипломирани фармацеут, специјалиста за 
медицинску биохемију, доктор медицине 

специјалиста за клиничку биохемију, дипломирани 
фармацеут или дипломирани биохемичар, за 

предмет: Медицинска биохемија
за 43% радног времена

Виши лабораторијски техничар за извођење вежби 
из предмета Медицинска биохемија

за 25% радног времена

Дипломирани фармацеут, специјалиста санитарне 
хемије или дипломирани фармацеут, за предмет: 

Санитарна хемија
за 26% радног времена

Доктор медицине, специјалиста педијатрије, за 
предмет: Педијатрија са негом

за 44% радног времена

Доктор медицине, специјалиста интерне медицине, 
за предмет: Интерна медицина са негом

за 74% радног времена

Доктор медицине, специјалиста опште хирургије 
или једне од хируршких грана, за предмет: 

Хирургија са негом
за 74% радног времена

Доктор медицине, специјалиста инфектолог, за 
предмет: Инфектологија са негом

за 50% радног времена

Доктор медицине, специјалиста неуропсихијатрије, 
за предмет: Неуропсихијатрија са негом

за 40% радног времена

Доктор медицине, специјалиста гинекологије 
и акушерства, за предмете: Гинекологија и 

акушерство са негом и Акушерство и гинекологија 
са негом

за 39% радног времена

Доктор стоматологије, специјалиста болести уста 
и зуба, за предмет: Пародонтологија и орална 

медицина
за 8% радног времена

Доктор стоматологије, специјалиста дечје и 
превентивне стоматологије, за предмет: Дечја 

стоматологија
за 8% радног времена

Доктор стоматологије, специјалиста ортопедије 
вилица, за предмет: Ортопедија вилица

за 8% радног времена

Доктор стоматологије, специјалиста оралне и 
максилофацијалне хирургије, за предмет: Орална 

хирургија
за 8% радног времена

Виши лабораторијски техничар, дипломирани 
фармацеут - медицински биохемичар или 

струковни санитарно - еколошки инжењер, за 
предмет: Лабораторијске технике

за 29% радног времена

Доктор медицине, специјалиста хигијене, за 
предмет: Општа и школска хигијена

за 10% радног времена

Виши санитарни техничар за извођење наставе у 
блоку из предмета: Општа и школска хигијена

за 9% радног времена

Доктор стоматологије за извођење вежби и 
наставе у блоку из предмета: Ортопедија вилица, 

Пародонтологија и орална медицина и Дечја 
стоматологија

за 88% радног времена, на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог преко 60 дана

Професор математике за извођење наставе из 
предмета: Математика

на одређено време ради замене привремено одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат тре-
ба да испуњава услове у погледу врсте тражене стручне спреме утврђе-
не Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и сарадника у настави у стручним школама („Просветни гласник РС”, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011), као и 
услове предвиђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Као доказе 
о испуњености услова кандидат уз пријаву прилаже: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених. Докази се прилажу у оригиналу или у овереној фоткопији. 
Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова, доставити препо-
рученом поштом, у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

 наука и образовање
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Зрењанин

средЊа школа нови БеЧеј
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Професор српског језика и књижевности
са 77,78% радног времена, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове на основу чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11), Правилника о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама и Правилника 
о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Кандида-
ти уз пријаву достављају следећа документа: оригинал или оверен препис 
дипломе (као доказ о одговарајућем образовању), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена копија) - не старије од шест месеци, доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Пријаве са потребном 
документацијом доставити у року од 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Све 
потребне информације могу се добити на број телефона: 023/771-077.

ош „доситеј оБрадовиЋ“
Бочар, Трг ослобођења 4

Наставник информатике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове из чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања, односно да има одговарајуће 
образовање, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и да има држављанство Републике Србије, знање језика 
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат треба да испуњава 
услове у погледу стручне спреме из чл. 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника који изводи образовно васпитни рад из изборних предмета у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кан-
дидат је обавезан да изврши проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима код службе за запошљавање, да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања). Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови образац), овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о 
испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима кандидат ће доставити пре закљу-
чивања уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
023/789-209.

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

Пословни центри НСЗ

Подршка у реализацији 
ПредузетНичке идеје
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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

Била сам корисник материјалног додатка након затварања фирме, а 
са пуних 28 година радног стажа. Новац сам добијала годину дана. Од 
тада је прошло 6 година. Ја сам пронашла нови посао, радим и сада, али 
ме послодавац није пријавио. У децембру пуним 58 година. Да ли ћу 
имати право на материјални додатак, будући да ће ми недостајати две 
године до остварења првог услова за пензију? 
Одредбом члана 77 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да 
незапослено лице може поново да оствари право на новчану накнаду ако поново испуни све закон-
ске услове за стицање права. Један од услова је да се поново оствари стаж осигурања од минимално 
12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци. 
Како наводите да вас послодавац није пријавио, изводимо закључак да немате потребну дужину 
стажа осигурања, односно да нисте пријављени на осигурање, из чега произилази да немате ус-
лове за остваривање права на новчану накнаду. Како бисте се прецизније информисали о праву 
на новчану накнаду, предлажемо да се обратите запосленима у филијали Националне службе за 
запошљавање према вашем пребивалишту, који ће размотрити и све друге чињенице од утицаја 
на наведено право.

Радио сам 3 године и имао бенефицирани радни стаж. Остао сам без 
посла у децембру прошле године. Нисам се пријавио на евиденцију 
НСЗ, а ни радну књижицу нисам узео од послодавца. Да ли имам право 
да се сада пријавим на евиденцију незапослених и могућност да при-
мам новчану накнаду?
Новчана накнада је право из осигурања за случај незапослености и остварује се по законом пред-
виђеним условима. Један од њих је да се незапослено лице пријави на евиденцију и захтев за ост-
варивање права поднесе у року од 30 дана од дана престанка радног односа. Законом је прописана 
дужина трајања права на новчану накнаду, која за 3 године стажа осигурања износи 3 месеца, али 
како је од дана престанка осигурања протекао дужи период од оног за који би новчана накнада 
припадала, то тренутно не испуњавате услове за остваривање овог права. На другој страни, имате 
право да се пријавите на евиденцију незапослених и остварујете сва права која вам по том основу 
припадају.

Интересује ме да ли могу да се пријавим на евиденцију незапослених 
с обзиром да сам оснивач и власник привредног друштва чији је рачун 
блокиран дуже од једне године, а самим тим ја немам никаква при-
мања.
На евиденцију Националне службе за запошљавање могу да се пријаве незапослена лица, лица 
која траже промену посла и друга лица која траже посао. Незапосленим лицем сматра се особа од 
15 до 65 година, односно до испуњења услова за пензију, способна и одмах спремна да ради, која 
није засновала радни однос или на други начин остварила право на рад.
Према овој одредби, а имајући у виду ваш статус - да сте оснивач и власник привредног друшт-
ва, уколико сте и обавезно осигурани по неком основу (засновали сте радни однос у истој фирми 
или сте регистровани/обављате функцију заступања, представљања или обављате друге пословне 
функције), не испуњавате услове да се пријавите на евиденцију НСЗ као незапослено лице.
Међутим, уколико сте заинтересовани за пружање помоћи у тражењу посла, на евиденцију НСЗ се 
можете пријавити као лице које тражи промену посла и остварити право на посредовање, инфор-
мисање и саветовање. Детаљније информације о условима и начину пријављивања, као и потребној 
документацији, можете добити на нашем сајту.
Све горенаведено су опште информације, с обзиром да немамо увид у потребна документа како 
бисмо са сигурношћу могли да говоримо о вашем статусу. Ради утврђивања конкретног статуса и 
одређивања могућности за увођење у једну од категорија тражилаца посла, саветујемо вам да се 
обратите надлежној филијали НСЗ.

РАД БЕЗ ПРИЈАВЕ
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Пензиони систем Србије

Нема сврхе повећавати старосну границу 
пре него што се уведу бонуси за оне који раде 
дуже и пенали за оне који се превремено 
пензионишу

Влада Србије ће у наредних шест месеци ући у озбиљне 
реформе јавног сектора, јавних предузећа, радног законо-
давства, бирократских процедура, пре свега оних које оме-
тају издавање грађевинских дозвола. Конкретног плана о 
реформи пензионог система још увек нема, али према најави 
првог потпредседника Владе Србије, Александра Вучића, у 
пакету проблема који ће се решавати у наредном периоду 
наћи ће се и пензиони систем.

Стручњаци кажу да пензиони систем мора да се мења, 
јер је неодрживо да један запослени издржава једног пензио-
нера, а ту је и армија од готово милион незапослених и деца. 
У просеку све смо старији. Чак 17 одсто популације има више 
од 65 година, а за седам година у том добу биће 21 одсто ста-
новништва, што значи да ће бити све мање оних који раде, а 
све више издржаваних. Због тога стручњаци тврде да је нео-
пходна реформа пензијског система.

„Буџет не може да издржи све веће издатке за пензиони 
фонд. Даље повећање старосне границе за одлазак у пензију 
нема смисла уколико влада потхитно, као једну од мера ре-
форме пензијског система, не усвоји увођење бонуса (награ-
де) за оне који буду радили дуже и пенала (казне) за оне који 
се превремено пензионишу”, каже у разговору за „Политику” 
Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета.

„Јавни расходи ће бити само још већи уколико се ништа 
не предузме, а анализе показују да би само увођењем ових 
пенала уштеда у буџету била између пола и један одсто го-
дишње од онога што се издваја из буџета”, каже Алтипарма-
ков и додаје да је пензиони систем у супротном неодржив.

„У садашњим околностима нема сврхе повећавати гра-
ницу за одлазак у пензију са 60 година за жене и 65 за муш-
карце, ако се зна да око 70 одсто мушкараца и 50 процената 
жена оде у пензију пре него ли испуне и садашње услове 
за пензионисање, одласком у превремену пензију. Циљ ове 
мере је ‚колико пара толико музике‘. То значи да ако су два 
запослена радила исти посао, имала исту плату и један оде 
у пензију са 60, а други са 70 година, није праведно да при-

мају исту пензију. Треба наградити онога који је дуже радио. 
Тако је свуда и у региону и у Европи, а Србија је 2002. го-
дине изабрала немачки модел реформе пензијског система 
који је влада усвојила, али избегава да га спроведе у живот”, 
објашњава Алтипармаков.

Прецизирано је да би оном ко оде у превремену пензију 
требало увести пенале и то смањење од шест одсто за сваку 
годину, а оног ко је дуже радио наградити тако што би му се 
свака година увећала за око седам процената.

Упитан које су то још мере на којима инсистира Фискал-
ни савет, а које би смањиле издатке из буџета за исплату 
пензија и примакле се учешћу од око 10 одсто у БДП (сада је 
13), Алтипармаков каже да се тичу изједначавања старосне 
границе за мушкарце и жене и приближавања границе (да 
жене иду у пензију са 62, а мушкарци са 65 година), као у Ру-
мунији или Бугарској, или да се, као у Чешкој или Словачкој, 
иде у пензију с истим годинама старости, с тим што се жена-
ма излази у сусрет да се тај број смањи у зависности од тога 
колико имају деце. Уколико би се оба ова предлога преточила 
у праксу, уштеде би биле око један одсто.

„Битно је да влада озбиљно разуме све предложене 
мере, како се не би поновила 2002. година када је у једном 
дану старосна граница повећана за три године, што је био 
шок за цео систем”, упозорава Алтипармаков и додаје да је 
овде реч о великим променама које морају да се раде посте-
пено и заврше до краја, како би се пензијски систем поставио 
на здраве ноге.

Уз награде за оне који буду радили дуже и пенале они-
ма који се превремено пензионишу, требало би постепено 
повећати старосну границу за пензионисање жена, јер је са-
дашња разлика од пет година највећа у Европи. Већ година-
ма слично решење предлаже и ММФ.

„Подизање старосне границе у овом критичном перио-
ду финансијске консолидације не би имало ефекта, али то 
не значи да га не би требало спровести“, каже економиста 
Миладин Ковачевић и предлаже да се Пензиони фонд тран-
сформише у ограничени инвестициони фонд који би капитал 
обезбедио продајом имовине и да се постепено одвоји од др-
жавне касе.

„Основно решење је повећање броја запослених. То је лек 
и чаробна формула за друге проблеме“, каже премијер Иви-
ца Дачић.

По издвајањима за пензије Србија је европски рекордер, 
јер готово 14 одсто бруто домаћег производа одлази на пен-
зије, што је за три процента више него у Мађарској и Слове-
нији, а чак пет-шест одсто више од Бугарске или Словачке. 
Упућени кажу да нема шансе да до краја деценије постиг-
немо законом прописани одрживи ниво расхода за пензије 
од 10 одсто.

А.Б.

маЊа пенЗија За  
ранији одлаЗак
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Посао за 60 младих лекара

У 40 домова здравља у Србији привремене уговоре о ангажовању добило је 60 младих лекара 
који ће бити ангажовани на спровођењу скрининг програма раног откривања карцинома и 

едукацији становништва о здравим стиловима живота

Привремене уговоре о ангажовању почетком јула 
добило је 60 младих лекара који су распоређени у 
40 домова здравља у Србији. Лекари ће бити анга-
жовани на спровођењу скрининг програма раног 

откривања карцинома и едукацији становништва о здравим 
стиловима живота.

Уговоре су им уручили министарка здравља Славица 
Ђукић Дејановић и државни секретари у овом министарству, 
Владимир Ђукић и Периша Симоновић. Услови за избор кан-
дидата на конкурсу били су: завршен медицински факултет, 
просек оцена током студирања преко девет, као и да се кан-
дидати налазе на евиденцији Националне службе за запо-
шљавање. У припремној процедури су уговори за још 12 ле-
кара који ће бити распоређени у 11 домова здравља.

Министарка здравља Славица Ђукић Дејановић нагла-
сила је да ће директори 40 домова здравља добити „свежу 
крв“, али не само за активности скрининга карцинома, пре-
венције кардиоваскуларних болести, дијабета, већ и за поди-
зање нивоа знања о здрављу грађана на територији на којој 
живе. „Надам се да ће сусрет младих лекара са старијим ко-
легама бити прилика да им они пренесу сопствена искуства, 
али и да млади лекару пренесу део ентузијазма старијим ко-
легама, од чега ће највећу корист имати пацијенти”, истакла 
је министарка и додала да овај пројекат траје до краја године. 

Кадровским планом за ову годину предвиђено је да 
стални посао добије 400 лекара. Младе лекаре ангажовало 
је Министарство здравља кроз пројекат „Пружање унапређе-
них услуга на локалном нивоу - ДИЛС“, који је финансиран из 
кредита Светске банке.

Бразил ангажује лекаре
Бразилске власти покренуле су програм за привлачење 

хиљада лекара из иностранства. Они би требало да попуне 
празна радна места у здравственом систему те латиноаме-
ричке земље, што је потез који је наишао на оштре крити-
ке домаћих здравствених радника. Унапређење квалитета 
здравствене заштите у Бразилу један је од кључних захтева 

стотина хиљада Бразилаца који су недавно организовали 
тронедељне уличне протесте широм земље, преноси „Франс 
прес”.

Бразилска председница Дилма Русеф изјавила је да 
ће овом иницијативом, која ће бити спроведена у складу са 
председничким декретом, бити обухваћено 10.000 радних 
места и инвестиције од 1,27 милијарди долара.

Влада у тој земљи је саопштила да ће ова радна места, са 
месечном платом од 4.500 долара, бити попуњена углавном 
бразилским лекарима, али да би странци такође могли испу-
нити празнине. Изабрани лекари ће почети да раде од среди-
не септембра, и то углавном у сиромашнијим предграђима 
великих градова.

„Сваки Бразилац мора имати приступ лекару. Брази-
лу недостају лекари, а уколико их немамо довољно у нашој 
земљи, тражићемо добре докторе свуда где се они налазе“, 
изјавила је Русефова. Страни кандидати морају бити из зе-
маља у којима има више од 1,8 лекара на 1.000 становника, 
као што су Шпанија, Португал, Аргентина или Куба.

Немачкој потребни неговатељи
Немачка постаје све старија и старија, па се суочава са 

великим проблемом недостатка неговатеља и места у ста-
рачким домовима. До 2030. године ће земљи недостајати 
200.000 запослених у области старачке неге, како би мог-
ло да се збрине око 3,3 милиона људи који више неће моћи 
сами да се старају о себи. Ово произилази из студије Инсти-
тута за истраживање привреде, које преноси дизелдорфски 
привредни лист „Ханделсблат“, а по којој ће до 2020. године 
Немачкој недостајати 84.000 неговатаља и стручњака у об-
ласти неге старих, а до 2030. године чак 200.000 људи и 54 
милијарди евра инвестиција.

Аутори студије критикују расипање ресурса и кажу да 
неким домовима за негу старих у северној Немачкој и Ба-
варској прети банкрот, јер имају више домова него оних који-
ма је потребна нега, као и да многи домови имају погрешну 
концепцију и нуде собе са више кревета, које, заправо, нико 
више не жели.

А.Б.

искУсТво и енТУЗијаЗам
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Дискриминација у сфери рада

Власници мањих фирми објашњавају да није исто када неко изостане у компанији са пет 
стотина запослених и када се то деси у предузећу где ради пет или десет радника. У таквој 

фирми изостанак једног радника значи да је тог дана радило десет или двадесет одсто мање 
људи, што је тешко надокнадити

Старији радници имају богато искуство, док су млади 
родитељи мотивисани да зарађују и напредују. Међу-
тим, они у Србији најтеже долазе до посла. Послодавци 
се жале да такви радници најчешће изостају са посла, 

што је велики проблем у мањим фирмама. Невладин сектор и 
надлежни државни органи упозоравају на дискриминацију. 
Готово петина грађана у Србији има између 50 и 65 година, 
а пракса показује да уколико неко у тим годинама остане 
без посла, тешко налази нови. На евиденцији Националне 
службе за запошљавање, према подацима из јуна, налази се 
194.945 лица старијих од 50 година. 

Заштита равноправности
Према притужбама које стижу повереници за заштиту 

равноправности, они и даље имају проблем приликом запо-
шљавања, због година старости. Канцеларији поверенице и 
даље највећи број притужби стиже због дискриминације у 
сфери рада и запошљавања, рекла је Танјугу помоћница по-
веренице за заштиту равноправности Косана Бекер и додала 
да се више од 30 одсто свих притужби односи на дискрими-
нацију у области запошљавања и радних односа.

„Што се тиче старосног доба, наше статистике су пока-
зале да се око пет процената свих притужби из те области 
које примимо односи на дискриминацију због старосног доба 
приликом запошљавања или задржавања рада”, рекла је Бе-
керова и додала да је повереница до сада имала 51 притужбу 
која се односи директно на дискриминацију на основу ста-
росног доба у сфери запошљавања и радних односа и упозо-
рила да, ипак, нема толико утврђених дискриминација. Како 
је рекла, разлог томе је што су добијане притужбе које су се 
односиле на неке афирмативне мере.

„На основу притужби израженија је дискриминација 
старијих особа, иако је старија особа релативан појам, јер се 
говори о особама које имају 40 или 45 година”, рекла је Бе-
керова и додала да је евидентно да те особе имају проблем 
приликом запошљавања. Упозоравајући да то не значи да на 
тржишту рада нема и дискриминације младих особа, она је 
истакла да канцеларија поверенице није имала много слу-
чајева у којима су грађани на то указивали.

Године нису ограничавајући фактор
Срђан Андријанић, из Националне службе за запошља-

вање, каже да су старији од 50 години у протеклој деценији 
били највећи губитници транзиције и у већој мери су губили 
посао.

„Старији од 50 година су у већој мери губили посао, било 
због његове природе и делатности у којима су радили, по-
пут машинске и хемијске индустрије, у којима је током рес-
труктурирања и приватизације дошло до гашења великог 
броја послова, али и због недостатка квалификација, знања 
и вештина које захтевају нове технологије или организација 
рада у приватизованим предузећима“, рекао је Андријанић. 
Он је навео да се, према подацима из јуна ове године, на еви-
денцији НСЗ налази 194.945 старијих од 50 година, и то 66.781 
лице без квалификација, 10.891 полуквалификовани радник, 
99.483 лица са завршеном средњом школом, 8.684 лица са 
завршеном вишом школом и високим трогодишњим образо-
вањем и 9.106 лица са завршеним факултетом. Андријанић је 
истакао да је на евиденцији НСЗ највише лица старијих од 50 
година без занимања и стручне спреме. Указујући да године 
живота и радни стаж нису по себи ограничавајући фактор 

сТарији радници и млади 
родиТељи најУгроженији
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за запошљавање, он је истакао да у зависности од струке и 
релевантности радног искуства могу бити и предност за до-
бијање послова. Приликом посредовања по захтеву послода-
вца за одређене послове као квалитетнији кадрови показали 
су се управо људи средњих година са вишедеценијским рад-
ним искуством. 

Ко ће чувати дете?
Недавно истраживање Уније послодаваца Србије и кон-

султантске куће ЦЕФЕ Србија показало је да се послодавци, 
између осталог, теже одлучују да запосле старије особе због 
страха да ће морати да им, у случају да због недостатка пос-
ла постану технолошки вишкови, исплате отпремнине за све 
године радног стажа. Због тога сматрају да су неопходне 
промене актуелног Закона о раду, којима би се омогућило 
да се отпремнине исплаћују само за године стажа проведене 
код одређеног послодавца.

У јуну ове године регистровано је 776.354 лица на еви-
денцији НСЗ, што говори да је у односу на претходни месец 
број незапослених смањен за 7.526 лица. Најтеже до посла 
долазе незапослени који су без икаквих квалификација и без 

завршене основне и средње школе, а таквих особа је на еви-
денцији регистровано чак више од 250 хиљада.

Ивана Станојевић је стоматолог без посла и мајка једно-
годишњег детета. У категорију незапослених уписала се када 
је затруднела. Чим је са послодавцем поделила срећну вест, 
одбио је да јој продужи једногодишњи уговор.

„Послодавац је стално инсистирао на томе ко ће чувати 
дете. Чини ми се да је то био једини разлог зашто нисам до-
била тај посао“, каже Ивана.

Економиста Бисерка Милосављевић каже да, иако је 
ишла на курсеве усавршавања, није успела да нађе стално 
радно место.

„У међувремену сам завршила курс за оператера за ра-
чунаре и писала молбе свуда. То је трајало 10 година. Могла 
сам да се запослим једино негде за мали лични доходак без 
социјалног, без пензионог, без ичега“, каже Милосављевиће-
ва.

Ивана и Бисерка у животној су доби у којој, тврде посло-
давци, запослени најчешће одсуствују са посла, чак 25 дана 
годишње мимо одмора.

Више од трећине директора (37 одсто), према истражи-
вању Уније послодаваца Србије, сматра да мање времена на 
радном месту проводе старији од 50 година, а сваки трећи 
изостаје због одласка код лекара. Други чест разлог за од-
суство са посла је болест детета, наводи га чак 35 одсто за-
послених.

Ипак, уврежено мишљење да због родитељских обавеза 
код куће чешће остају жене, демантују у удружењу преду-
зетница.

Предузетница Гордана Ђурђевић каже да су злоупотре-
бе боловања чешће код мушкараца.

„Ако се изузме трудничко и породиљско боловање, муш-
карци чешће изостају. Осим тога, приметили смо и да су 
злоупотребе боловања чешће код мушкараца него код жена, 
мислим на ситуације када се боловање користи за рад у кон-
курентским фирмама“, каже Ђурђевићева.

Власници мањих фирми објашњавају да није исто када 
неко изостане у компанији са пет стотина запослених и када 
се то деси у предузећу где ради пет или десет радника. У так-
вој фирми изостанак једног значи да је тог дана радило десет 
или двадесет одсто мање људи и то је тешко надокнадити.

Предузетник Андреја Бркић каже да систем треба да се 
прилагоди послодавцима.

„Наш је предлог да се систем мало прилагоди послода-
вцима, тако што ће у поподневним сатима моћи да се реша-
вају неки проблеми, приликом уписа у школе, обданишта, 
због прегледа“, објашњава Бркић.

А.Б.
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Интеграција и запошљавање особа са инвалидитетом у ЕУ

Млади са хроничним здравственим проблемима или инвалидитетом не само да не могу да 
нађу посао, него нису ни тема за националне политике запошљавања. Решење је у подстицању 

послодаваца да их запосле или одређивању квота за запошљавање

Процењује се да 7,5 милиона младих између 15 и 24 
године широм Европе није запослено, не студирају и 
нису на обуци. Они чине 12,9% целокупне европске 
омладине. Незапосленост младих је у просеку дупло 

већа од осталог радног становништва у Европи. У Италији се 
овај број подигао на 35%, док у Шпанији и Грчкој достиже чак 
50%. На другој страни, млади са хроничним здравственим 
проблемима или инвалидитетом не само да не могу да нађу 
посао, него нису ни тема за националне политике запошља-
вања. 

Већа подршка позитивном приступу
Европска агенција за услове рада, живота и индус-

тријске односе Еурофонд (Eurofound) у извештају о актив-
ној инклузији у ЕУ истиче да постоје примери добре прак-
се широм Уније, али да је потребна већа подршка креатора 
државне политике да би се позитиван приступ примењивао 
свуда. У чланицама које предњаче у програмима подршке 
овој групи младих, приметно је да се тиме све више баве ло-
калне заједнице, а не националне институције.

Студија „Активна инклузија младих људи са инвалиди-
тетом или здравственим проблемима“ истраживала је поло-
жај младих људи са здравственим проблемима или инва-
лидитетом у једанаест земаља (Данска, Финска, Француска, 
Немачка, Ирска, Холандија, Пољска, Португалија, Словачка, 
Шпанија, Велика Британија), као и на нивоу Европске уније. 
Нагласак у овом истраживању био је на примени инклузив-
них политика на националном нивоу. Активна инклузија би 
требало да обухвати три стуба - адекватни приходи, приступ 
тржишту рада и приступ квалитетним социјалним и здрав-
ственим услугама. Такође, анализиране су 44 студије случаја 
како би се уочиле добре праксе које се могу применити ши-
ром Уније.

У студији се наводи да би проблеме ових младих људи 
требало решавати посредством уобичајених установа, а не 
преко специјализованих. Аутори, такође, сматрају да је део 
решења њихових проблема у подстицању послодаваца да их 
запосле или одређивању квота за запошљавање. Иако такве 
квоте често постоје, млади људи нису довољно обухваћени. 
Уз то, евидентно је да због економске кризе нема довољно 
новца за услуге које се односе на младе са инвалидитетом и 
здравственим проблемима. У неким земљама се виде приме-
ри добре праксе, као што су обједињени процеси развијања 
вештина, праксе и проналажења радног места, као и брзо 

налажење посла након праксе како стечене вештине не би 
застареле. Предлаже се и да послодавцима треба помоћи 
приликом запошљавања и обуке запослених са инвалидите-
том.

Неадекватни подаци
Ово истраживање наводи 144 законска акта и 117 про-

грама који се примењују у земљама чланицама, а који се 
односе на више од једног стуба инклузије. Већина ових ини-
цијатива је само делимично инспирисана идејом инклузије, 
иако је крајњи резултат потпуно у складу са том политиком. 

ТЕЖАК ПУТ ДО ПОСЛА

Европска стратегија  
     о инвалидитету

Званични подаци показују да 80 милиона грађана у Ев-
ропској унији или један од шест има неку врсту инвалидитета. 
Очекује се да ће овај број расти у складу са очекивањима да ће 
се повећавати удео старијих људи у укупној популацији.

Пре две године ЕУ је усвојила Европску стратегију о ин-
валидитету која предвиђа активности које ће Комисија пре-
дузети до 2020. Приступачност производа и услуга је један од 
осам приоритета Европске стратегије. Европска комисија тре-
нутно припрема Европски акт о приступачности који ће бити 
објављен ове или следеће године.

Према извештају о запошљавању особа са инвалидитетом 
за 2011, који је урађен у оквиру пројекта Центра за оријентацију 
друштва и Београдског центра за људска права, уз финансијску 
подршку ЕУ, процена Светске банке је да у Србији живи 700.000 
особа са инвалидитетом, од чега око 80% није запослено, а само 
1% има факултетску диплому. Више од 70% живи на граници 
сиромаштва, а 13% се издржава од свог рада.
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Такође, види се велика разлика у степену примене мера из-
међу држава чланица.

Неке земље, попут Француске, Данске и Немачке, имају 
већи број политика, мера и услуга за младе са инвалидите-
том. У скандинавским земљама, Ирској и Великој Британији, 
све више се ради на локалном нивоу, у локалним заједница-
ма, што је тренд и у новијим земљама чланицама.

Проценат запослених међу особама са инвалидитетом је 
44%, а само 19% код особа са тешким ивалидитетом. Према 
подацима Еурофонда, просечна стопа незапослености мла-
дих са инвалидитетом или хроничном болешћу од 16 до 29 
година у ЕУ је 16,2%. Велика је и разлика у броју евидентира-
них младих људи са инвалидитетом, а проблем је нередовно 
прикупљање и објављивање података. На пример, младих са 
здравственим проблемима или инвалидитетом који имају од 
16 до 24 године у Мађарској има 1,3%, а у Финској и Великој 
Британији 15,8%. У групи од 25 до 29 година најмањи проце-
нат је такође у Мађарској - 2,3%, а највећи у Финској - 19,6%. 
У извештају се истиче да ови проценти не значе да сви ови 
људи примају помоћ, већ се можда тренутно школују или 
нису активни.

Европљани спремни да уложе у подршку
Већина Европљана сматра да би требало трошити више 

новца на уклањање физичких препрека које отежавају жи-
вот старијима и људима са инвалидитетом, показало је спе-
цијално истраживање Европске комисије - Еуробарометар. 
Грађани ЕУ сагласни су да би заједничка решења на нивоу 
ЕУ олакшала свакодневни живот људи са инвалидитетом и 
омогућила им да путују или раде у некој другој чланици. У 
ЕУ 80 милиона људи има неку врсту инвалидитета, а очекује 
се да ће овај број расти, будући да ће се повећавати удео ста-
ријих у укупној популацији.

Истраживање Еуробарометар је рађено телефонским 
путем, од 15. до 17. марта 2012, на узорку од 25.516 грађана 
старијих од 15 година. Готово трећина испитаника навела је 
да они или неко од њихових најближих има хроничну болест 
која траје најмање шест месеци. У неким земљама је тај про-
ценат виши од просека - Пољска 44%, Мађарска 41% и Малта 
38%.

Трећина испитаника навела је да су они или неко у до-
маћинству ограничени у обављању свакодневних актив-
ности због здравствених проблема који трају барем пола 
године. Око 12% оценило је да су та ограничења озбиљна. 
Кретање је највећи проблем за испитанике који су навели 
да имају здравствених проблема, показало је истраживање. 
Скоро два од пет испитаника навело је да су имали тешкоћа у 
преласку улице са семафором. Исти број се пожалио на теш-
коће приликом уласка у зграду или неку јавну институцију, 
а више од трећине је рекло да је имало потешкоћа приликом 
уласка у такси, аутобус, воз или авион.

Четвртина испитаника који су претходно навели да 
имају здравствених проблема или имају некога у породици 
са истим проблемима, рекли су да су имали проблема са ко-
ришћењем телефона или приликом онлајн куповине. Мање 
од једног испитаника од пет имало је проблема приликом 
гласања на изборима.

Само један од пет грађана који имају хроничну болест 
или неке друге здравствене проблеме пријавио је да је имао 
проблема у коришћењу сајтова државних институција, а 
нешто мање (17%) је пријавило тешкоће у коришћењу комер-
цијалних сајтова.

Готово сви испитаници (97%) слажу се да би људи са ин-
валидитетом требало у потпуности да учествују у друштву 
као и људи који немају инвалидитет и да могу да долазе у 
школу, да добију посао или оду у продавницу.

    А.Б.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
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Нови Сад  
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Ратка Вукићевића 3 
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7. јула 29 
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Зајечар 
Николе Пашића 77 
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Владике Николаја 1 
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Тодора Шпанца 1 
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Лесковац 
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тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
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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)


