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Утицај реформе јавног сектора  
на незапосленост

ПОДРШКА  
ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ
Прецизно дефинисана стратегија развоја, низ реформи 
у јавном сектору, јачање приватног сектора и политички 
консензус, могу дати резултате и подстаћи отварање нових 
радних места, али тек за неколико година, заједничка је оцена 
стручњака и послодаваца

инклУзивно образовање

ТЕСТ ЗРЕЛОСТИ 
ДРУШТВА
Инклузија је законски препозната већ четири године, али је 
остало много недоумица у самој примени законских решења 
и простора за њихово побољшање. Највећи терет носе 
родитељи и васпитачи

јавни радови У централном банатУ

ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА
Реализација јавних радова почела је 1. јула, а на пословима 
у трајању од 2 до 4 месеца ангажовано је 76 незапослених, 
различитих струка



Бесплатна публикација о запошљавању

Број 528 • 31. јул 2013. године

Потписани меморандуми о изградњи  
малих ХЕ у Ивањици
Сарадња локалне  
самоуправе и инвеститора 3

Инклузивно образовање
Тест зрелости друштва 4

Утицај реформе јавног сектора  
на незапосленост
Подршка приватном сектору 6

У потрази за новим послом
Боља прилика 8

Послови-огласи 9
Администрација и управа 10

Трговина и услуге 21

Грађевинарство и индустрија 22

Медицина 23

Пољопривреда и ветерина 29

Наука и образовање 30

 
Питајте НСЗ
Одлука је на послодавцу 41

 
Пројекат за Подунавски регион
За бољи речни транспорт 42

 
Упознај државу Србију
Несвакидашња прилика 43

 
Пројекти Београдске отворене школе
Дијалогом до доброг модела 44

 
Јавни радови у централном Банату
Од великог значаја 45

 
Како повећати задовољство запослених
Поверење је темељ 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

ПОКРЕНИМО СЕ!
О могућностима за повећање броја запослених у Ср-

бији било је речи на два недавно одржана скупа. Први од 
њих је проширена седница скупштинског Одбора за прив-
реду, на којем је Унија послодаваца Србије представила 
резултате истраживања ставова послодаваца о пословном 
окружењу у Србији, а други округли сто на тему „Утицај 
реформе јавног сектора на незапосленост”, у организацији 
Привредне  коморе Београда и Удружења послодаваца Ср-
бије „Послодавац”. И на једном и на другом скупу, из раз-
личитих углова, стручњаци и привредници су изнели ар-
гументоване ставове у вези са могућностима побољшања 
привредног амбијента и већег запошљавања. 

Усвајањем Закона о основама система образовања и 
васпитања, 2009. године, постављене су смернице за развој 
инклузивног образовања у Републици Србији, односно ква-
литетног образовања једнако доступног сваком детету, без 
дискриминације по било ком основу, укључујући и сметње 
у развоју и инвалидитет. Пројекат „Покренимо се” покре-
нула је невладина организација „Помоћ породици“, уз 
подршку Амбасаде Финске, са циљем успешније социјалне 
инклузије деце са сметњама у развоју. Пројекат је обухва-
тио низ едукативних активности васпитача и родитеља 
спроведених у локалним заједницама осам партнерских 
градова (Параћин, Земун, Оџаци, Врање, Велико Градиште, 
Велика Плана, Бачка Паланка и Смедеревска Паланка). 

Београдска отворена школа ће пројектом „МУСТРА - 
дијалогом до модела усаглашавања система образовања и 
тржишта рада”, настојати да дâ допринос превазилажењу 
изазова повезаних са неусклађеношћу система образо-
вања и тржишта рада, како би се младима у Србији пру-
жила могућност да лакше нађу први посао по завршетку 
формалног образовања. План пројектних активности биће 
заснован на посебно прилагођеној методологији дијалога 
између заинтересованих страна у области усаглашавања 
потреба тржишта рада и система образовања, посебно 
средњег стручног образовања.

У свих пет општина централног Баната током ове годи-
не  реализоваће се 10 пројеката јавних радова. Реализација 
јавних радова почела је 1. јула, а на пословима у трајању од 
2 до 4 месеца ангажовано је 76 незапослених, различитих 
струка. По два јавна рада одвијају се у општинама Нови 
Бечеј, Сечањ и Житиште, један на подручју општине Нова 
Црња, док се у зрењанинској општини реализују три јавна 
рада.

Редакција



Потписани меморандуми о изградњи малих ХЕ у Ивањици

Министарство енергетике у наредних месец и по дана објавиће нови јавни позив за 
преосталих 105 локација које у првом јавном позиву нису добиле инвеститоре. Изградња 
малих ХЕ у Ивањици повући ће ангажовање малих и средњих предузећа, што може да 

допринесе развоју ове општине

Министарка енергетике Зорана Михајловић потпи-
сала је у Ивањици меморандум са 28 инвеститора 
који су се јавили на јавни позив за изградњу малих 
хидроелектрана. Већина инвеститора, чак 60 од-

сто, представници су страног капитала из Италије, Словачке 
и Словеније. Очекивани приход од улагања у мале хидрое-
лектране у Ивањици износи око четири милиона динара го-
дишње, од чега ће већи део (60%) ићи у буџет Србије, док ће 
остатак припасти општини.

„Влади Србије је приоритет отварање нових радних мес-
та, а Ивањица спада у ред недовољно развијених општина. 
Очекивани ефекат ових улагања је прилив од 1,6 милиона 
динара годишње у буџет локалне самоуправе, а Министар-
ство енергетике ће дати пуну подршку и помоћ у оквиру 
сарадње локалне самоуправе и инвеститора”, казала је Ми-
хајловићева. Говорећи о инвестицијама у енергетици, указа-
ла је да енергетика има велике потенцијале и да се траже 
најбољи модели за привлачење инвеститора, од приватно 
- јавног партнерства, подстицања предузетништва, до само-
запошљавања. 

У Министарству енергетике планирају да у наредних ме-
сец и по дана објаве нови јавни позив за преосталих 105 ло-
кација које у првом јавном позиву нису добиле инвеститоре. 

„Ове године се морају привести крају реформе ЕПС и бар 
делом завршити реформе ‚Србијагаса‘, отпочети изградња 
‚Јужног тока‘ - краци ка Републици Српској, као и Македо-
нији, електране на гас, пројекти везани за Панчево и Нови 
Сад, дефинисати стратешке партнере са којима ће се гради-
ти ХЕ ‚Бистрица‘, као и ‚Ђердап‘, отпочети изградња малих 
хидроелектрана. Ако сада започнемо, за пар година Србија 
може рачунати на нове мегавате снаге. Морамо увести кул-
туру штедње енергије, али и интензивнијег окретања ка об-
новљивим изворима енергије”, рекла је Михајловићева.

Министарка је указала и да је недопустиво да фирме 
губиташи из енергетског сектора своје губитке покривају по-
већањем цене енергената. Говорећи о плану консолидације 
рудника „Ресавица”, она је најавила да ће пре покретања до-
говора са потенцијалним стратешким партнерима Влада Ср-
бије усвојити план консолидације тог јавног предузећа.

„На њему се ради заједно са пословодством, експерти-
ма и синдикатом ‚Ресавице‘. Субвенције не могу да донесу 
добро и морају да се смање и укину, а ‚Ресавица‘ треба да 
профункционише“, рекла је Михајловићева и додала да план 
консолидације тог предузећа предвиђа изградњу ТЕ „Шта-
ваљ” код Сјенице и ТЕ „Деспотовац”, које ће користити угаљ 
из подземне експлоатације, али и нову опрему и технологију.

Уредбу о енергетски заштићеном купцу за сада користи 
50.000 домаћинстава, али се очекује да ће их бити више, јер 
има доста несналажења на терену и у локалним дистрибу-
цијама и социјалним установама. Социјалне карте у енерге-
тици су завршене и уредба о томе функционише од 1. априла. 
Министарка је подсетила да су те карте основ за либерализа-
цију тржишта струје и гаса.

САРАДЊА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ И ИНВЕСТИТОРА
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Инклузивно образовање

Инклузија је законски препозната већ четири године, али је остало много недоумица у 
самој примени законских решења и простора за њихово побољшање. Највећи терет носе 

родитељи и васпитачи

Усвајањем Закона о основама система образовања 
и васпитања 2009. године, постављене су смерни-
це за развој инклузивног образовања у Републици 
Србији, односно квалитетног образовања једнако 

доступног сваком детету, без дискриминације по било ком 
основу, укључујући и сметње у развоју и инвалидитет. Како 
би се подржао развој и образовање деце којој је потребна 
додатна подршка, од 2010. године развија се систем пру-
жања додатне образовне, здравствене и социјалне подрш-
ке, усвајањем подзаконских аката, спровођењем обука и 
других активности. Међутим, највећи терет инклузивног 
образовања у Србији и даље носе родитељи и васпитачи. 

Пракса је показала да у предшколским установама 
постоји потреба за већим бројем стручњака за специјал-
ну едукацију и рехабилитацију, потврдили су резултати 
пројекта „Покренимо се”. Сличан проблем је и у школама: 
специјална одељења се укидају, стручњаци остају без пос-
ла, а у редовним школама деци са сметњама нема ко да 
помогне. Ипак, има и светлих примера, попут ОШ „Радоје 
Домановић“ у Врању, која је запослила асистенте, иначе ди-
пломиране учитеље.

Пројекат „Покренимо се” покренула је невладина орга-
низација „Помоћ породици“, уз подршку Амбасаде Финске, 
са циљем успешније социјалне инклузије деце са сметња-
ма у развоју. Пројекат је обухватио низ едукативних ак-
тивности васпитача и родитеља спроведених у локалним 
заједницама осам партнерских градова (Параћин, Земун, 
Оџаци, Врање, Велико Градиште, Велика Плана, Бачка Па-
ланка и Смедеревска Паланка). Радионице су подстицале 
интерсекторску сарадњу и едукацију свих главних учесни-
ка процеса инклузије.

Инклузија је законски препозната већ четири године, 
али је остало много недоумица у самој примени законских 
решења и простора за њихово побољшање. Виолета Несто-
ров, координатор пројекта организације „Помоћ породици“, 
мишљења је да је најинтересантније решење смишљено у 

ТЕСТ ЗРЕЛОСТИ  
ДРУШТВА

Нефлексибилан систем
По неким проценама, у Србији има око 10% деце са ин-

валидитетом, а многа нису обухваћена образовним системом. 
Поред тога, око 20% ромске деце је ван редовних основних шко-
ла. Ако се у ову бројку укључе ромска деца која нису регистро-
вана, која су расељена са Косова или депортована из западних 
земаља, проценат ромске деце која нису обухваћена образо-
вањем може бити чак и 80%.

Поред великог броја деце која нису обухваћена образо-
вањем, постоји значајан проблем и са образовањем деце која 
су формално уписана у редовне школе. Наиме, наш образовни 
систем је нефлексибилан, што значи да су наставни програми и 
методе рада подешени спрам модалног детета, тј. доминантне 
већине. Сва деца која се не уклапају у такве наставне програ-
ме и методе рада једноставно не добијају образовање које би 
било у складу са њиховим развојним и образовним потребама. 
То значи да су у постојећем образовном систему угрожена не 
само деца која су искључена из школа, већ и многа деца која 
похађају редовне школе. Поменути проблеми су само врх ле-
деног брега.
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Врању, у ОШ „Радоје Домановић“, најинклузивнијој основ-
ној школи у Србији, где су запослени асистени, иначе ди-
пломирани учитељи. 

„Добра пракса европских земаља не може се копирати, 
али се може прилагодити. Општи је закључак да због до-
бробити детета треба премостити јаз између специјалних и 
редовних васпитно-образовних установа, између дефекто-
лога и наставника, између родитеља и стручњака. Велика 
одговорност лежи на локалној заједници која је дужна да 
пронађе средства. Међутим, ситуација је много боља у Бео-
граду и већим градовима”, нагласила је Виолета Несторов.

За успешну инклузију потребан је тимски рад васпи-
тача, наставника, лекара, психолога и педагога. Искуство 
Финске као одличног узора, земље са једним од најбољих 
система школовања и социјалне инклузије у Европи и све-
ту, може послужити као путоказ за Србију. Пека Орпана, 

амбасадор Финске, указао је на успешну сарадњу њего-
ве земље и невладине организације „Помоћ породици“ и 
чињеницу да од 2009. Амбасада Финске својом хуманитар-
ном подршком активно доприноси реализацији програма 
социјалне инклузије.

„Више од хиљаду грађана је завршило школу знаковног 
језика, а одржане су и бројне едукативне радионице и ак-
редитовани семинари. Као посебан задатак сваког друштва 
издвојио бих обавезу да се обезбеди сваком детету једнака 
шанса да учествује у заједници, у складу са својим потре-
бама и способностима. Инертно и слепо друштво, које није 
у могућности да пружи шансе и поштовање у остваривању 
инклузије људи са посебним потребама, није у реду. То је 
тест зрелости друштва и свих нас“, оценио је амбасадор Ор-
пан. 

Невладина организација „Помоћ породици“ постоји 
већ двадесет година, а у последњих шест је активна у пољу 
социјалне инклузије. 

А.Б.

Право на образовање
Под инклузијом се обично подразумева потпуно учешће у 

друштвеном животу свих особа, без обзира на пол, национално, 
верско и социо-економско порекло, способности и здравствено 
стање. Инклузивно образовање подразумева да сва деца треба 
да добију квалитетно образовање у оквиру редовних школа. Ис-
товремено, то значи да школе и вртићи треба да се прилагоде 
образовним потребама деце, а не да се образују само она деца 
која могу да се уклопе у постојећи образовни процес.

Инклузија се ослања на принцип поштовања права на об-
разовање. Свако дете има право на квалитетно образовање, у 
складу са својим могућностима и способностима. Инклузивно 
образовање пружа могућност свој деци да буду део школске 
заједнице и тако се припреме да као одрасле особе равноправ-
но учествују у друштвеном животу.

Стипендије за 500 студената Рома
Од 2003. године до данас мерама афирмативне акције 

уписана су 1.092 студента и 2.000 средњошколаца ромске на-
ционалности. Председник Националног савета Рома, Витомир 
Михајловић, позвао је младе Роме да путем мера афирмативне 
акције упишу више школе и факултете и истакао значај обра-
зовања за побољшање квалитета живота Рома. 

„Образовање је најбољи пут интеграције Рома у друштво. 
Ми немамо довољно образованог кадра који би могао да носи 
еманципацију ромске заједнице. Сваке године се повећава број 
ромских студената који се уписују на факултете у Србији, али 
проблем представља чињеница да мали број њих заврши шко-
ловање“, рекао је Михајловић.

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права, 
Сузана Пауновић, у разговору са делегацијом од 30 студената 
ромске националности оценила је да је неопходно ангажовање 
свих релевантних институција, али и ромских породица, како 
би био решен проблем нередовног школовања ромске попула-
ције и напуштања школа и факултета.

„Од вас се очекује да након завршетка студија активније 
учествујете у креирању политике и побољшању положаја при-
падника ромске националне заједнице“, рекла је Пауновићева 
и пренела да ће Србија, коришћењем ИПА фондова ЕУ, у наред-
ном периоду обезбедити стипендије за 500 ромских студената.
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Утицај реформе јавног сектора на незапосленост

Прецизно дефинисана стратегија развоја, низ реформи у јавном сектору, јачање приватног 
сектора и политички консензус, могу дати резултате и подстаћи отварање нових радних места, 

али тек за неколико година, заједничка је оцена стручњака и послодаваца

Омогућностима за повећање броја запослених у Ср-
бији било је речи на два недавно одржана скупа. 
Први од њих је проширена седница скупштинског 
Одбора за привреду, на којем је Унија послодаваца 

Србије представила резултате истраживања ставова посло-
даваца о пословном окружењу у Србији, а други округли сто 
на тему „Утицај реформе јавног сектора на незапосленост”, 
у организацији  Привредне  коморе Београда и Удружења 
послодаваца Србије „Послодавац”. И на једном и на другом 
скупу, из различитих углова, стручњаци и привредници су 
изнели аргументоване ставове у вези са могућностима по-
бољшања привредног амбијента и већег запошљавања. 

Седници скупштинског Одбора за привреду, поред 
представника Уније послодаваца Србије, присуствовали су и 
представници министарстава надлежних за области покри-
вене истраживањем - рада запошљавања и социјалне поли-
тике, финансија и привреде, трговине и телекомуникација, 
као и представници Привредне коморе Србије, Делегације 
немачке Привреде у Србији, асоцијације италијанских ком-
панија - CONFINDUSTRIA Serbia, Америчке привредне комо-
ре, Наледа и Усаидовог Програма за боље услове пословања.

Нужност реформе
Народним посланицима су представљени проблеми 

привреде из угла послодаваца у три области - Закону о раду, 
опорезивању зарада из радног односа и прописима у трго-
вини, нужне реформе у овим областима, као и дугорочне 

користи за привреду и грађане. Истраживање о ставовима 
послодаваца спровела је Унија послодаваца Србије, у са-
радњи са ЦЕФЕ Србија и уз подршку Међународне органи-
зације рада, у периоду фебруар - април 2013. Истраживањем 
је обухваћено преко 200 компанија које послују у Републици 
Србији, а испитивани су ставови власника и директора о 53 
теме у три области - радном законодавству, опорезивању за-
рада и прописима у трговини и инспекцијама.

Резултати истраживања ставова послодаваца указују на 
нужност реформе која би значила смањење доприноса које 
плаћају послодавци на износ нето плате, не кроз формално 
одвајање дела пореза и доприноса који иду на терет посло-
давца и на терет запосленог, као што је сада случај, него кроз 
системска решења која би водила смањењу разлике између 
бруто и нето плате, посебно код најнижих плата. Ако постоји 
консензус међу послодавцима о неком аспекту пословног 
окружења у Србији, то је да је разлика висине нето и бруто 
плате непремостива препрека повећању нето зараде.

Највећи део послодаваца не види могућност да даље за-
пошљава, неки најављују отпуштања, или су већ отпуштали 
раднике, па је јасно да је уместо неоптималног прекомерног 
опорезивања боље разматрати могућности о нижим порезима 
и доприносима. Резултати анкете указују и да је већина посло-
даваца спремна да евентуалне уштеде од смањених пореза 
већим делом прелије у раст нето плата, саопштено је из Уније.

Позитиван став 
На округлом столу „Утицај реформе јавног сектора на 

незапосленост”, Дијана Глигоријевић, председница Удру-
жења  послодаваца Србије „Послодавац”, изнела је став да 
држава недовољно обраћа пажњу на могућности инвести-
рања домаћих привредника и да се консултације о важним 
привредним темама обављају у истом кругу људи, те је став 
чланова „Послодавца” да тај круг саговорника треба проши-
рити на већи број привредника. Такође, потребно је да медији 
у својим текстовима више износе примере успешних посло-
даваца који уредно испуњавају све обавезе према држави и 
друштву, а не само да износе лоше примере.

„Негативан став медија, који износе примере неузорних 
послодаваца, штети општој слици свих послодаваца, што 
дестимулише младе да траже посао у овим фирмама и у 
приватном сектору, већ желе да се запосле у јавним преду-
зећима и оптерете буџет државе, уместо да се окрену било 
каквој форми самозапошљавања”, рекла је Глигоријевићева.

Миодраг Салаи, председник Савета за банке и финан-
сијске организације и председник Извршног одбора Прив-

ПОДРШКА ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ
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редне банке Београд, нагласио је да је неопходно да се раз-
вију механизми који ће стимулисати приватни сектор који би 
требало да апсорбује вишак незапослених.

„Паралелно са реформом јавног сектора треба створи-
ти механизме који ће омогућити приватном сектору лакши 
приступ средствима којима би финансирао корисне пројекте 
и запошљавао људе. Без таквих механизама и непланским 
реформама није могуће повећати запосленост, чак би се иза-
звао и контраефекат. Зато је важно створити олакшице прив-
редницима, а тренутно је веома мали број банака спреман да 
финансира приватнике”, рекао је Салаи.

Тамара Боровчанин, из „Ју-ес-ејда”, говорила је о Пројек-
ту за боље услове пословања и истакла да реформа јавног 
сектора, која неминовно доводи до отпуштања, повлачи и 
реформу Закона о раду, увођење флексибилних облика рада 
и запошљавања, продужење уговора на одређено време, про-
мене система обрачунавања отпремнина и других сегмената 
који ће омогућити запошљавање у приватним предузећима.

И председник Привредне коморе Београда, др Милан 
Јанковић, нагласио је да је запошљавање тема од животног 
значаја не само за привреднике, већ за целокупну друштвену 
заједницу и да очекује предлоге који ће одредити у ком пра-
вцу и на који начин ће се извршити реформа јавног сектора, 
која за крајњи циљ има унапређење привреде, модерниза-
цију државе и стварање услова за отварање нових радних 
места.

Створити здраву конкуренцију
„За једанаест година транзиције у нашу земљу је ушло 33 

милијарде евра инвестиција, док је у истом периоду угашено 
700 хиљада радних места, па се неминовно намеће питање 
где су завршила та средства. Једино гринфилд инвестиције 
утичу на повећање запослености и то је само део паралелног 
процеса у коме је потребно извршити реформу јавне управе 
и јавних финансија и капитализацију Фонда ПИО, а пре свега 
увести професионално и јавно управљање државном своји-
ном”, рекао је Махмут Бушатлија, члан Националног савета 
за привредни опоравак, наглашавајући да кад се угаси и јед-
но радно место, држава губи порезе и доприносе, а тржиште 
потрошача.

„Реформа јавног сектора најпре подразумева решавање 
проблема јавних предузећа, која са изузетком њих неколико 
која раде са добитком, представљају 700 монополиста који 
губе новац. То неће бити решено простом приватизацијом. 
Да би се грађани заштитили од монопола, треба створити 
здраву конкуренцију”, рекао је Бушатлија, оценивши да су 
сегменти који би требало да буду реформисани: јавна уп-
рава, јавне финансије и јавна предузећа, како би могла да 
раде у конкурентном амбијенту, као и пензиони систем који 
је најсложенији проблем. Као посебно важно истакао је уп-
рављање државном и јавном својином, посебно градским 
грађевинским земљиштем, јер је подложно злоупотребама.

Пројекат „Запослимо Србију”, који је представио Мило-
мир Мандић, координатор пројекта, има велики јавни значај, 
а циљ му је отварање нових радних места, повећање прив-
редне активности, подршка извозу и креирање атмосфере 
атрактивне за улагање инвеститора. 

Прецизно дефинисана стратегија развоја, низ реформи у 
јавном сектору, јачање приватног сектора и политички кон-
сензус, могу дати резултате, али тек за неколико година, за-
кључено је на скупу у Привредној комори Београда, на коме 
се расправљало о могућим мерама за смањење незапосле-
ности.

	 	 	 	 СМЦ

Само један више
На округлом столу „Утицај реформе јавног сектора на не-

запосленост”, проф. др Миленко Џелетовић, извршни директор 
„Телекома Србија”, представио је своју компанију као добар 
пример фирме која је у власништву државе, али је добрим уп-
рављањем успела да успостави баланс кроз улагање у нове 
технологије и развој и смањење непотребних расхода. Такође, 
изнео је и став да је буџетски дефицит рефлексија онога што 
се дешава у привреди и да је непходно  „ресетовати” економ-
ску политику земље. Џелетовић је поручио да је дан изласка из 
економске кризе онај дан кад буде бар један више запослени од 
броја укупно изгубљених радних места.

Запослимо Србију
Пројекат је осмишљен тако да повеже локалне самоупра-

ве и привреднике у дијаспори, како би се допринело решавању 
проблема незапослености као приоритетном задатку српске 
привреде. Концепт овог пројекта иницира идеју запошљавања 
која је само делом окренута инвестицијама из дијаспоре и 
државама у којима живе наши људи у већем броју, а другим 
делом према страним инвеститорима. Акција ће се спроводи-
ти на нивоу локалних самоуправа, а од градова и општина се 
очекује да артикулишу своје потребе за пројектима за мала 
улагања, који би нудили отварање нових радних места у сфери 
пољопривреде, прехрамбене и прерађивачке индустрије, енер-
гетике и информатике.

За боље услове пословања
Иницијатива за овај пројекат који спроводи Cardno 

Emerging Markets USA покренута је у јануару 2011. године. Циљ 
пројекта је да помогне Влади Републике Србије да повећа кон-
курентност домаће економије и приватног сектора. Пројекат ће 
обезбедити стручну помоћ, тренинге и друге врсте подршке у 
циљу побољшања пословног окружења, одржавања макроеко-
номске стабилности и даљег развоја финансијског тржишта. 
Пројекат се спроводи на основу приоритета које има Влада Ре-
публике Србије и привреда. Стратешки приступ пројекта је да 
помогне владиним институцијама да блиско сарађују са при-
ватним сектором и независним експертима у циљу постизања 
реформи које ће побољшати конкурентност привреде.
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У потрази за новим послом

Детаљно размислите о томе у чему сте 
добри и шта волите да радите. Шта тачно 

очекујете од свог будућег посла? Када 
коначно дефинишете шта конкретно 

желите, проверите можете ли такве услове 
имати у свом предузећу. Људи врло ретко 

преиспитују могућности код тренутног 
послодавца

Потрага за послом може бити веома стресна, уколи-
ко желите да промените радно место. Посебно у да-
нашње време, када је све теже сакрити приватност. 
Не желите непријатности на тренутном послу, али 

желите да потражите бољу прилику. Да ли би требало да ка-
жете шефу да тражите нови посао? Како затражити препору-
ку? Уколико добијете понуду за други посао, када можете по-
чети са радом? Детаљно размислите о томе у чему сте добри 
и шта волите да радите. Шта тачно очекујете од свог будућег 
посла? Јесте ли квалификовани? Консултујте се с пријатељи-
ма или стручњацима. Најпре узмите у обзир могућности 
унутар фирме у којој радите. Када коначно дефинишете шта 
конкретно желите, проверите можете ли такве услове имати 
у свом предузећу. Људи врло ретко преиспитују могућности 
код тренутног послодавца. 

Углавном је правило да нови посао људи траже дискрет-
но. Разлог може бити лош однос са шефом или страх од њего-
ве реакције, страх од реакције колега или страх од непријат-
ности, ако потрага не заврши успешно. Понекад није лоше 
тражити посао у тајности, како вас коментари, савети или 
испитивања других не би омели и створили додатни прити-
сак.   

Пажљиво с контактима  
Особама од поверења, са изузетком колега с посла, мо-

жете споменути да тражите нови посао. Можда ће приме-
тити неки оглас за који сте квалификовани или имају кон-
такте којима вас могу препоручити. И сами можете својим 
контактима послати дискретну поруку, тако што ћете истаћи 
да сте задовољни својим послом, али да сте увек отворени за 
нове прилике. Немојте звучати очајно, критиковати тренут-
ног послодавца или фирму, те говорити како једва чекате да 
пређете негде другде. 

Када ћете рећи шефу, зависи од ваше процене. Има ше-
фова којима ће бити драго због вас и пружиће вам подршку, 

док ће други гледати да вам загорчају последње недеље рада 
или чак покушати да вас спрече да одете. Независно од тога 
каква би реакција могла бити, вест о промени посла можда је 
најбоље објавити тек када добијете чврсту (писмену) потврду 
од будућег послодавца да сте посао заиста и добили.

Већина послодаваца ће желети да разговор за посао 
обави у току радног времена. Немојте се искрадати с посла 
како бисте отишли на интервју. Било би идеално када бис-
те за тако нешто могли да искористите годишњи одмор или 
слободан дан.  

Како осигурати препоруку
Очигледно, не можете тражити препоруку од послодав-

ца који не зна да сте у потрази за бољом приликом, али мо-
жете тражити препоруке од бивших послодаваца. Будућем 
послодавцу можете и накнадно приложити препоруку акту-
елног послодавца. То значи да ћете препоруку морати затра-
жити чим свог шефа обавестите да сте добили нови посао. 
Наравно, разговор мора бити пријатан, морате остати профе-
сионални до самог краја, испоштовати отказни рок и друге 
услове које захтева природа вашег посла - једино тако ћете с 
послодавцем моћи да останете у добрим односима, а тада је 
и већа могућност да ће вам написати препоруку.

Понуда коју није могуће одбити
Ако чује да сте пронашли бољи посао, а жели да вас за-

држи у свом тиму, послодавац би вам могао понудити боље 
услове рада, већу плату и слично. Добро размислите. Можда 
су његове намере искрене, али увек постоји мали број шефо-
ва који ће рећи све како би вас задржали, а затим „проме-
нити плочу” или, још горе, сачекати прилику да се они вама 
захвале на сарадњи. Ако сте прихватили нови посао, можда 
је најбоље да више не размишљате о старом. Посебно ако 
сте код актуелног послодавца већ испитали све могућности 
напредовања и добили негативне одговоре. Накнадна при-
мамљива понуда можда није искрена.

Професионално и срдачно 
Отказни рок је дефинисан Законом о раду, али у пракси 

је увек отворена могућност индивидуалног договора. Будите 
коректни. Уколико постоје пројекти на којима радите и тре-
ба их предати другим колегама или завршити, учините тако. 
Ако ваш шеф нема посебних очекивања, вероватно можете 
договорити и краћи отказни рок.

Извор:	Harvard	Business	Review

БОЉА 
ПРИЛИКА
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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

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

344

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 стари град 
Управа градске опШтине

11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3220-721

Административно - технички секретар
на одређено време од 6 месеци због повећаног 

обима посла, за рад у Одељењу за буџет, привреду 
и друштвене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, најмање шест месеци радног 
искуства; држављанство Републике Србије; да је кандидат пуно-
летан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Пријаве са потребним доказима подносе се 
начелнику Управе Градске општине Стари град, на наведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања, а о пријавама ће се 
одлучити у року од 15 дана од дана истека рока оглашавања.

град београд - градска опШтина враЧар 
Управа градске опШтине

11000 Београд, Његошева 77

Одељењe за грађевинске и комуналне послове - Одсек за 
грађевинске, комуналне и послове заштите животне сре-
дине

Радно место: мање сложени грађевински 
послови

УСЛОВИ: архитектонски или грађевински факултет или ВШС - 
грађевинског смера, 3 године радног искуства и положен стручни 
испит, познавање рада на рачунару, коришћење програма MS Word 
и MS Excel, коришћење Интернета и електронске поште.

Одељење за општу управу - Одсек за послове писарнице и 
услужног центра

Радно место: послови Услужног центра

УСЛОВИ: висока стручна спрема, 3 године радног искуства и поло-
жен стручни испит, познавање рада на рачунару, коришћење про-
грама MS Word и MS Excel, коришћење Интернета и електронске 
поште.

Одељење за општу управу - реферат административних 
послова Општинског јавног правобранилаштва и дакти-
лобиро

Радно место: дактилограф

УСЛОВИ: средња стручна спрема - III или IV степен стручне спре-
ме, дактилограф I-а или I-б класе, познавање рада на рачунару, 
коришћење програма MS Word и MS Excel, коришћење Интернета 
и електронске поште.

Одељење за инспекцијске послове - Одсек за управно - 
правне послове

Радно место: управно - правни послови

УСЛОВИ: завршен правни факултет, 3 године радног искуства и 
положен стручни испит; познавање рада на рачунару, коришћење 
програма MS Word и MS Excel, коришћење Интернета и електрон-
ске поште.

Кабинет - реферат административних послова

Радно место: руководилац Реферата

УСЛОВИ: ВСС или ВШС, 3 године радног искуства и положен струч-
ни испит, познавање рада на рачунару, коришћење програма MS 
Word и MS Excel, коришћење Интернета и електронске поште.

ОСТАЛО: Радни однос за сва наведена радна места заснива се 
на неодређено време. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Услови за рад на 
свим радним местима: држављанство Републике Србије, да је кан-
дидат пунолетан, да има општу здравствену способност, да има 
прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Уз пријаву са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству прилажу се у оригиналу или у овереној фотоко-
пији следећи докази: уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о здравственом стању, диплома којом 
се потврђује стручна спрема, уверење Министарства унутрашњих 
послова 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, радна 
књижица, доказ о положеном државном стручном испиту, доказ 
о радном искуству у струци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе 
у року од годину дана од дана заснивања радног односа. Кандида-
ти са положеним правосудним испитом уместо доказа о положе-
ном државном стручном испиту подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту. Пријаве се подносе на адресу: Управа Градске 
општине Врачар - Служба за финансијске и заједничке послове, 
Београд, Његошева 77, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос“. Лице задужено за давање обавештења о огласу: 
Александар Љубојевић, број телефона: 011/3081-540, Служба за 
финансијске и заједничке послове. Пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази, у оригиналу или у фотокопији овeреној 
у суду или општини, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, 
биће одбачене. Кандидати који конкуришу на више радних места 
подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава 
су приложили тражена документа. Сви изрази, појмови, именице, 
придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком 
роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

јагодина

опШтинско веЋе 
опШтине деспотовац

35213 Деспотовац, Милосава Здравковића 4

Начелник Општинске управе Општине 
Деспотовац

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему другог степена, 
завршен правни факултет - дипломирани правник, да је државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравстве-
ну способност, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државним органима и радно 
искуство од најмање 5 година у струци.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Администрација и управа
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КосовсК а митровица

допУна огласа 
опШтинска Управа опШтина 

лепосавиЋ
38218 Лепосавић
тел. 028/83-050

Оглас објављен 24.07.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, допуњује се у делу УСЛОВИ: средња стручна спрема, 
техничког смера, најмање једна година радног искуства у 
струци - инвалид треће категорије. У осталом делу оглас је 
непромењен.

Краљево

центар за социјални рад краЉево
36000 Краљево, Насеље Моше Пијаде 26а

тел. 036/331-744

Директор
за мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад може бити име-
нован држављанин Републике Србије који је стекао високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, економских, психолошких, педагошких, андра-
гошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани 
социјални радник и најмање пет година радног искуства у струци. 
Уз пријаву на конкурс, са радном биографијом, кандидат је дужан 
да поднесе програм рада за мандатни период на који се врши избор, 
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, потврду о радном 
искуству у струци, уверење о држављанству, уверење суда да није 
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

прекрШајни сУд У раШки
36350 Рашка, Карађорђева 1
тел. 036/736-243, лок. 106

Референт на извршним предметима

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа друштвеног, 
природног или техничког смера, положен државни стручни испит, 
познавање рада на рачунару и најмање две године радног искуства 
у струци.

Записничар
у звању референта

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа друштвеног, 
природног или техничког смера, најмање две године радног иску-
ства у струци, положен испит за дактилографа I класе, познавање 
рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Дактилограф
у звању намештеника IV врсте

УСЛОВИ: средња школа друштвеног, природног или техничког сме-
ра, положен испит за дактилографа I класе, познавање рада на 
рачунару.

Спремачица
у звању намештеника VI врсте

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Општи услови за рад на свим местима: да је кандидат 
држављанин РС, да је пунолетан, да кандидату раније није прес-
тао радни однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци, да има општу здравствену способност, да се не води 
истражни, нити кривични поступак. Уз пријаву на конкурс, која тре-
ба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон и подат-
ке о досадашњем радном искуству, кандидати су дужни да приложе 
и следеће доказе, у оригиналу или у овереној фотокопији: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак - не старије од шест 
месеци. Кандидат који је раније радио у државном органу подноси 
потврду државног органа да му није престао радни однос у том 
државном органу због теже повреде дужности из радног односа, 
а уверење о општој здравственој способности приложиће канди-
дат који одлуком буде примљен у радни однос; кандидат за радно 
место референта на извршним предметима подноси и диплому о 
средњој стручној спреми, доказ о положеном државном стручном 
испиту, доказ - сертификат којим се потврђује познавања рада на 
рачунару, доказ о радном искуству од најмање две године; кан-
дидат за радно место записничара подноси и диплому о средњој 
стручној спреми, доказ о положеном државном стручном испиту, 
диплому - сертификат о положеном испиту за дактилографа I кла-
се, доказ - сертификат којим се потврђује познавање рада на рачу-
нару и доказ о радном искуству од најмање две године; кандидат 
за радно место дактилографа подноси и диплому о средњој шко-
ли, диплому - сертификат о положеном испиту за дактилографа I 
класе и доказ - сертификат којим се потврђује познавање рада на 
рачунару; за радно место спремачице - и сведочанство о завршеној 
основној школи. Изборни поступак спровешће се увидом у податке 
из пријаве, увидом у документацију уз пријаву и усменим разгово-
ром са свим учесницима конкурса. Датум разговора биће одређен 
накнадно, о чему ће учесници бити благовремено обавештени. За 
радно место записничара и дактилографа - конкурсна комисија ће 
обавезно извршити проверу радне способности кандидата прак-
тичним радом на рачунару. Познавање рада на рачунару прове-
риће се увидом у доказ о познавању рада на рачунару или практич-
ном провером на рачунару, уколико се овај доказ не поседује. Рок 
за подношење пријава је 15 дана. Пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази, као и неблаговремене, недопуштене и нера-
зумљиве пријаве конкурсна комисија ће одбацити. Кандидати који 
први пут заснивају радни однос на неодређено време у државном 
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Канди-
дати без државног стручног испита могу се примити на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати 
који конкуришу за више радних места подносе појединачне пријаве 
за свако радно место.

КрУшевац

пониШтење огласа 
опШтинска Управа

37220 Брус

Оглас објављен 24.07.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости, на основу чл. 6 и 9 Закона о 
радним односима у државним органима („Службени глас-
ник РС“, бр. 48/91, 39/02 и 23/13).

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните конкурентСку 
предноСт
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опШтинска Управа
37220 Брус

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

заштиту животне средине
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање из области техничко - технолошких 
наука на студијама другог степена (дипл. инжењер пољопривреде 
- мастер, дипл. инжењер пољопривреде - специјалиста, струков-
ни инжењер - специјалиста), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит за 
рад у органима државне управе 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, са биографијом, доставити: 
диплому о стручној спреми, уверење о положеном државном струч-
ном испиту, извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу 
сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном 
гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), уверење основног и вишег суда да кандидат није под 
истрагом и да против њега није подигнута оптужница (не старије 
од 6 месеци), уверење 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) и уверење о радном искуству. Сви докази се при-
лажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног 
органа. Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општине Брус, 
Краља Петра I 120, 37220 Брус. Пријаве слати у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

градска Управа града крУШевца
37000 Крушевац, Газиместанска 1

тел. 037/414-750

Извршилац на радном месту - послови 
писарнице

на одређено време до шест месеци, за рад у 
Одељењу за друштвене делатности, Служба за 

борачко - инвалидску и дечју заштиту

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: средње образовање у четворогодишњем трајању, 
гимназија или економско - трговинска школа или хемијско - тех-
нолошка школа и најмање 6 месеци радног искуства. Уз пријаву 
на оглас, са биографијом, кандидат је дужан да достави и потреб-
на документа, у оригиналу или у овереној фотокопији - диплому 
о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (издат на 
обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Служ-
беном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење осно-
вног и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, потврду издату од послода-
вца као доказ о радном искуству, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или у фотокопији 
овереној у општини или суду, неће се узети у разматрање. Избор 
кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подно-
шење пријаве.

ниш

опШтинска Управа опШтине раЖањ
37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Приправник
на одређено време од једне године

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни факултет; 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 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу; да нема радни стаж од 
годину дана или дуже у струци, након дипломирања; да испуња-
ва друге услове утврђене законом, другим прописима или актом 
о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву доставити: 
фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; лекарско уверење; уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

градска опШтина пантелеј
18000 Ниш, Гутенбергова 4а

тел. 018/201-280

Послови писарнице и архиве

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија, економска, прав-
но - биротехничка, трговинска или техничка школа; најмање шест 
месеци радног искуства; положен испит за рад у органима државне 
управе. Испуњеност услова из чл. 6 Закона о радним односи-
ма у државним органима: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву доставити, у 
оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченој струч-
ној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о општој 
здравственој способности (не старије од 6 месеци); потврду о рад-
ном искуству; уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци); уверење МУП-а да кандидат није осуђиван (не 
старије од 6 месеци); уверење суда да није подигнута оптужница 
или оптужни предлог. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

нови са д

опШтинска Управа тител
21240 Тител, Главна 1

тел. 021/860-165

Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факул-
тет, положен државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци. Лице које се пријављује на оглас, поред доказа 
о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да подне-
се доказе да испуњава услове прописане чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом подно-
се се следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплома о завршеном правном факултету; уверење о положеном 
државном стручном испиту или уверење о положеном правосуд-
ном испиту; доказ о радном искуству у струци; радна књижица; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених (изда-
то на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у 
„Сл. гласнику РС“, бр. 20/2009); уверење о здравственом стању 
(не старије од шест месеци); уверење основног или вишег суда 
да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптуж-
ница (издата након објављивања огласа); уверење полицијске 
управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну 
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казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које 
га чини неподобним за обављање послова у држаном органу (изда-
то након објављивања огласа). Рок за пријаве је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова достави-
ти поштом или лично на наведену адресу, са назнаком: „Пријава 
за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

репУблика србија 
аУтономна покрајина војводина 

влада ап војводине 
слУЖба за УправЉање ЉУдским 

ресУрсима
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742

e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 
- др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 
49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. 
закона и 83/05 - испр. др. закона, 23/13 - одлука УС) и чла-
на 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање људским 
ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13), Служ-
ба за управљање људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ  

СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И 
ДЕМОГРАФИЈУ

1.  Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински секре-
таријат за здравство, социјалну политику и демографију

2. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник за област 
социјалне заштите - инспектор социјалне 

заштите
на неодређено време

1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља сложене студијско - 
аналитичке послове који се односе на систем социјалне заштите; 
врши праћење организације и рада установа социјалне заштите на 
територији АП Војводине и предлаже одговарајуће мере и актив-
ности за побољшање организације и рада; припрема у сарадњи 
са помоћником за социјалну политику и демографију предлог Про-
грама унапређења социјалне заштите у АП Војводини; спроводи 
поступак конкурса за доделу средстава за суфинансирање, однос-
но финансирање програма и пројеката установа социјалне зашти-
те и удружења у области социјалне политике; врши инспекцијски 
надзор над радом установа социјалне заштите и пружалаца услуга 
социјалне заштите; сарађује са институцијама од значаја за оства-
ривање социјалне заштите и обезбеђивање социјалне сигурности 
грађана и обавља друге послове које му повери покрајински секре-
тар и помоћник покрајинског секретара за социјалну политику и 
демографију.

4. Услови потребни за запослење на радном месту: висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена у области 
андрагошких наука (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије), односно на основним студијама 
у области андрагошких наука у трајању од најмање четири годи-
не, најмање пет година радног стажа у струци, положен државни 
стручни испит, основни ниво оспосебљености за рад на рачунару 
(ECDL START) и пробни рад од три месеца.

5. Посебни услови: У радни однос у државном органу не може 
бити примљено лице које је осуђивано за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кан-
дидата доноси покрајински секретар за здравство, социјалну поли-
тику и демографију.

7. Meсто рада: Нови Сад.

8. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење 
пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када 
оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 01. августа 
2013. године, а истиче 15. августа 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секрета-
ријат за здравство, социјалну политику и демографију, Булевар 
Михајла Пупина 16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање обавештења о огла-
су: Драгица Новковић, самостални стручни сарадник I - начел-
ник Одељења за опште и заједничке послове, број телефона: 
021/4874-891.

11. Докази који се прилажу:
• пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу стано-

вања и контакт телефон;
• уверењe о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал 

или оверена фотокопија);
• извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-

копија);
• уверење о некажњавању издато од стране МУП-а, не старије од 

шест месеци;
• доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена 

фотокопија дипломе);
• потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) - 

оригинал или оверена фотокопија;
• уверење о положеном државном стручном испиту за рад у орга-

ну управе (оригинал или оверена фотокопија);
• фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, 

уговори и други акти из којих се може утврдити на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж);

• фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања: 31. јул 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање 
људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине 
Војводине, на огласној табли Покрајинског секретаријата за здрав-
ство, социјалну политику и демографију и у гласилу организације 
надлежне за послове запошљавања.
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репУблика србија 
аУтономна покрајина војводина 

влада ап војводине 
слУЖба за УправЉање ЉУдским 

ресУрсима
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742

e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 
- др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - 
др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр. др. закона, 23/13 
- одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање 
људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13), Служ-
ба за управљање људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ  

СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И 
ДЕМОГРАФИЈУ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински секре-
таријат за здравство, социјалну политику и демографију

2. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник II за 
нормативно - правне послове

на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља нормативно - правне 
послове и студијско - аналитичке послове из делокруга рада секто-
ра, координира најсложеније активности у сектору, прати примену 
закона и других прописа из области санитарног надзора и јавног 
здравља, припрема и даје мишљење за правилну примену закона 
из области санитарног надзора и прописа за њихово спровођење; 
припрема и учествује у припреми предлога закона из области сани-
тарног надзора које као овлашћени предлагач Скупштина АП Војво-
дине предлаже Народној скупштини и прописа за њихово спро-
вођење; учествује у припреми анализа, извештаја и информација 
у области делокруга сектора; прати рад и пружа стручну помоћ у 
раду одељења и одсека ван седишта покрајинског секретаријата; 
врши проверу примене закона, других аката и поштовања прави-
ла и процедура рада одељења и одсека ван седишта покрајинског 
секретаријата; пружа стручну помоћ санитарним инспектори-
ма у спровођењу Закона о општем управном поступку, припрема 
извештаје о управном поступку и о раду санитарне инспекције; 
по потреби заступа Покрајински секретаријат пред судом и дру-
гим органима по овлашћењу Покрајинског јавног правобраниоца 
и покрајинског секретара; учествује у изради извештаја о раду и 
предлога програма рада за Владу АП Војводине; учествује у изра-
ди писаних процедура и стандарда рада, учествује у изради акта 
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
секретаријату у делу који се односи на сектор, припрема предлоге 
решења о правима и одговорностима запослених у сектору као и 
друга акта у вези са радноправним статусом запослених, учествује 
у раду стручних комисија и радних група и обавља и друге посло-
ве које му повери покрајински секретар и помоћник покрајинског 
секретара за санитарни надзор и јавно здравље.

4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо 
образовање стечено на студијама другог степена у области прав-
них наука (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије), односно на основним студијама у области 
правних наука у трајању од најмање четири године, најмање пет 
година радног стажа у струци, положен правосудни испит, основни 
ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) и пробни 
рад од три месеца.

5. Посебни услови: У радни однос у државном органу не може 
бити примљено лице које је осуђивано за кривично дело на безус-

ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кан-
дидата доноси покрајински секретар за здравство, социјалну поли-
тику и демографију.

7. Meсто рада: Нови Сад.

8. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење 
пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када 
оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 01. августа 
2013. године, а истиче 15. августа 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секрета-
ријат за здравство, социјалну политику и демографију, Булевар 
Михајла Пупина 16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање обавештења о огла-
су: Драгица Новковић, самостални стручни сарадник I - начел-
ник Одељења за опште и заједничке послове, број телефона: 
021/4874-891.

11. Докази који се прилажу:
• пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу стано-

вања и контакт телефон;
• уверењe о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал 

или оверена фотокопија);
• извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-

копија);
• уверење о некажњавању издато од стране МУП-а, не старије од 

шест месеци;
• доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена 

фотокопија дипломе);
• потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) - 

оригинал или оверена фотокопија;
• уверење о положеном правосудном испиту (оригинал или ове-

рена фотокопија);
• фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, 

уговори и други акти из којих се може утврдити на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж);

• фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања: 31. јул 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање 
људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине 
Војводине, на огласној табли Покрајинског секретаријата за здрав-
ство, социјалну политику и демографију и у гласилу организације 
надлежне за послове запошљавања.
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репУблика србија 
аУтономна покрајина војводина 

влада ап војводине 
слУЖба за УправЉање ЉУдским 

ресУрсима
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742

e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 
- др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - 
др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр. др. закона, 23/13 
- одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање 
људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13), Служ-
ба за управљање људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ 

СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински секре-
таријат за финансије.

2. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник II за 
финансијско планирање, управљање и 

послове са хартијама од вредности
на неодређено време

1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља сложеније материјал-
но - финансијске послове; води евиденцију о дугу и приливима по 
основу позајмљивања; стара се о благовременој припреми нало-
га за отплату ануитета и прати евиденцију о стању дуга и извр-
шеној отплати; сачињава извештај о инвестирању и задуживању 
код пословних банака и других финансијских организација као и 
емисијом хартија од вредности и брине се о благовременом дос-
тављању извештаја Министарству финансија; остварује сарадњу 
са другим секторима из свог делокруга; прати и води евиденцију о 
наплати камате на пласирана средства, односно исплати ануитета; 
припрема акта у вези са хартијама од вредности, прати кретања 
на тржишту капитала; стара се о стању дуга и обавезама по осно-
ву емитованих обвезница; сачињава процедуре за послове свог 
радног места; одговоран је за спровођење интерних контролних 
поступака и функционисање система интерне контроле свог рад-
ног места; обавља и друге послове по налогу непосредног руко-
водиоца; одговоран је за правилну примену утврђених метода 
рада, поступака и стручних техника, а самосталност у раду огра-
ничена је повременим надзором непосредног руководиоца и њего-
вом помоћи, када решавање сложених стручних проблема захтева 
додатно знање и искуство.

4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо 
образовање стечено на правним, економским или другим студијама 
друштвеног смера другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним 
студијама права, економије или другог друштвеног смера у трајању 
од најмање четири године и стручна оспособљеност за обављање 
сложенијих послова, најмање пет година радног стажа у струци, 
положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености 
за рад на рачунару (ECDL START), познавање тржишта капитала и 
пробни рад од три месеца.

Koмисија ће путем тестирања и разговора извршити проверу знања 
у области тржишта капитала, као и проверу других знања и вешти-
на битних за обављање послова радног места које се попуњава.

5. Посебни услови: У радни однос у државном органу не може 
бити примљено лице које је осуђивано 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.

6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених канди-
дата доноси покрајински секретар за финансије.

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

8. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење 
пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када 
оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 01. августа 
2013. године, а истиче 15. августа 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секрета-
ријат за финансије, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: 
Александра Довијаров, самостални стручни сарадник I за правне 
и заједничке послове - шеф одсека, број телефона: 021/4874-543.

11. Докази који се прилажу:
• пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу стано-

вања и контакт телефон;
• уверењe о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал 

или оверена фотокопија);
• извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-

копија);
• уверење о некажњавању издато од стране МУП-а, не старије од 

шест месеци;
• доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена 

фотокопија дипломе);
• потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) - 

оригинал или оверена фотокопија;
• уверење о положеном државном стручном испиту за рад у орга-

ну управе (оригинал или оверена фотокопија);
• фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, 

уговори и други акти из којих се може утврдити на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж);

• фотокопија радне књижице;
• диплома за стечено звање брокера за трговање хартијама од 

вредности и другим тржишним материјалом, издата од стране 
Комисије за хартије од вредности - оригинал или оверена фото-
копија;

• лиценца за обављање послова овлашћеног лица за брокерско 
- дилерске послове издата од стране Управе за спречавање 
прања новца - оригинал или оверена фотокопија.

12. Датум оглашавања: 31. јул 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање 
људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине 
Војводине, на огласној табли Покрајинског секретаријата за финан-
сије и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

Администрација и управа
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репУблика србија 
аУтономна покрајина војводина 

влада ап војводине 
слУЖба за УправЉање ЉУдским 

ресУрсима
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742

e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 
- др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - 
др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр. др. закона, 23/13 
- одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање 
људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13), Служ-
ба за управљање људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ  

СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински секре-
таријат за финансије

2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за извештавање
на неодређено време

1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља мање сложене мате-
ријално - финансијске послове преузимања и обраде извода буџета 
АП Војводине од Управе за трезор; израду и консолидацију пода-
така дневних извештаја; послове књижења прихода и примања и 
расхода и издатака, раскњижавање евидентних рачуна, трансфер-
них средстава, контроле и анализе извода по изворима, економ-
ској и функционалној класификацији и праћења извршења акта о 
буџету; врши послове евиденције наплаћених камата и дивиденди; 
врши послове евидентирања и праћења реализације по решењи-
ма текуће и сталне буџетске резерве; врши књижење кку обра-
заца и њихово усаглашавање; учествује у пословима финансијс-
ког извештавања које подразумева дневно, месечно, периодично 
и годишње извештавање; врши послове сравњења евиденције о 
извршењу буџета са књиговодственом евиденцијом директних и 
индиректних корисника буџета; обавља и друге послове по нало-
гу непосредног руководиоца; одговоран је за правилну примену 
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, а самостал-
ност у раду ограничена је повременим надзором непосредног руко-
водиоца и његовим општим усмерењима и општим упутствима за 
решавање сложенијих методолошких, процедуралних или технич-
ких проблема.

4. Услови потребни за запослење на радном месту: висо-
ко образовање стечено на економским студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним 
економским студијама у трајању од најмање четири године, завр-
шен приправнички стаж, односно најмање годину дана радног ста-
жа у струци, стручна оспособљеност за обављање мање сложе-
них послова и положен државни стручни испит или најмање пет 
година радног стажа у покрајинској управи, стручна оспособље-
ност за обављање мање сложених послова и положен државни 
стручни испит, односно високо образовање стечено на економским 
студијама првог степена (основне академске студије), најмање 
четири године радног стажа у струци, стручна оспособљеност за 
обављање мање сложених послова и положен државни стручни 
испит или најмање пет година радног стажа у покрајинској упра-
ви, стручна оспособљеност за обављање мање сложених послова и 
положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за 
рад на рачунару (ECDL START) и пробни рад од три месеца.

Путем тестирања и интервјуа ће се извршити провера знања кан-
дидата у области буџетског система, као и провера других знања 
и вештина битних за обављање послова радног места које се 
попуњава.

5. Посебни услови: У радни однос у државном органу не може 
бити примљено лице које је осуђивано 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.

6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених канди-
дата доноси покрајински секретар за финансије.

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

8. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење 
пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када 
оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 01. августа 
2013. године, а истиче 15. августа 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секрета-
ријат за финансије, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: 
Александра Довијаров, самостални стручни сарадник I за правне 
и заједничке послове - шеф одсека, број телефона: 021/4874-543.

11. Докази који се прилажу:
• пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу стано-

вања и контакт телефон;
• уверењe о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал 

или оверена фотокопија);
• извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-

копија);
• уверење о некажњавању издато од стране МУП-а, не старије од 

шест месеци;
• доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена 

фотокопија дипломе);
• потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) - 

оригинал или оверена фотокопија;
• уверење о положеном државном стручном испиту за рад у орга-

ну управе (оригинал или оверена фотокопија);
• фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, 

уговори и други акти из којих се може утврдити на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж);

• фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања: 31. јул 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање 
људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине 
Војводине, на огласној табли Покрајинског секретаријата за финан-
сије и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.
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репУблика србија 
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21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
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e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 
- др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - 
др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр. др. закона, 23/13 
- одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање 
људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13), Служ-
ба за управљање људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ 

СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И  
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински секре-
таријат за образовање, управу и националне заједнице

2. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник - преводилац за 
словачки језик

на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља сложене послове пре-
вођења са српског на словачки језик и обрнуто, који захтевају шире 
познавање проблематике из једне или више области; преводи про-
писе, опште акте и друге материјале са српског на словачи језик 
и обрнуто; преводи акте који се објављују у „Службеном листу 
АПВ“ са српског на словачки језик; обавља послове симултаног и 
консекутивног превођења са српског на словачки језик и обрнуто; 
обавља друге сложене послове по налогу покрајинског секретара, 
заменика покрајинског секретара, помоћника покрајинског секре-
тара за националне заједнице и руководиоца групе.

4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо 
образовање стечено у области филолошких наука на академским 
студијама словачког језика другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије), односно на 
основним студијама словачког језика у трајању од најмање четири 
године или стални судски преводилац за словачки језик са стече-
ним високим образовањем на академским студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; најмање пет година радног стажа у струци, од тога 
три године радног стажа на преводилачким пословима; стручна 
оспособљеност за обављање сложених послова; положен државни 
стручни испит; основни ниво оспособљености за рад на рачунару 
(ECDL START) и пробни рад од три месеца.

Тестирањем ће се проверити способности и вештине кандидата 
битне за обављање послова радног места које се попуњава. Тес-
тирање ће се састојати из писменог и усменог дела превођења са 
српског на словачки језик и обрнуто. Уколико кандидат нема поло-
жен државни стручни испит за рад у органу управе, тестирањем ће 
се проверити његово познавање основа уставног уређења Репу-
блике Србије и уставно - правног положаја Аутономне Покрајине 
Војводине. Уколико кандидат уз пријаву не приложи међународно 
признато уверење о одговарајућем нивоу познавања рада на рачу-
нару (ECDL START), тестирањем ће се проверити познавање рада 
на рачунару.

5. Посебни услови: У радни однос у државном органу не може 
бити примљено лице које је осуђивано 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.

6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених канди-
дата доноси покрајински секретар за образовање, управу и нацио-
налне заједнице.

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

8. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење 
пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када 
оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 01. августа 
2013. године, а истиче 15. августа 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секрета-
ријат за образовање, управу и националне заједнице, Булевар 
Михајла Пупина 16, Нови Сад

10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: 
Бојана Макивић, самостални стручни сарадник за управне и опште 
правне послове, број телефона: 021/4874-372.

11. Докази који се прилажу:
• пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу стано-

вања и контакт телефон;
• уверењe о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал 

или оверена фотокопија);
• извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-

копија);
• уверење о некажњавању издато од стране МУП-а, не старије од 

шест месеци;
• доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена 

фотокопија дипломе);
• потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) - 

оригинал или оверена фотокопија;
• уверење о положеном државном стручном испиту за рад у орга-

ну управе (оригинал или оверена фотокопија);
• фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, 

уговори и други акти из којих се може утврдити на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж);

• фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања: 31. јул 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање 
људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине 
Војводине, на огласној табли Покрајинског секретаријата за обра-
зовање, управу и националне заједнице и у гласилу организације 
надлежне за послове запошљавања.

највећа понуда 
слободних 
послова 

на једном месту

Администрација и управа
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репУблика србија 
аУтономна покрајина војводина 

влада ап војводине 
слУЖба за УправЉање ЉУдским 

ресУрсима
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742

e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 
- др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - 
др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр. др. закона, 23/13 
- одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање 
људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13), Служ-
ба за управљање људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ  

СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И  
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински секре-
таријат за образовање, управу и националне заједнице

2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник - преводилац  
за румунски језик

на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: преводи прописе, опште акте 
и друге материјале са српског на румунски језик и обрнуто; пре-
води акте који се објављују у „Службеном листу АПВ“ са српског 
на румунски језик; обавља мање сложене послове симултаног и 
консекутивног превођења са српског на румунски језик и обрну-
то; обавља друге мање сложене послове по налогу покрајинског 
секретара, заменика покрајинског секретара, помоћника покрајин-
ског секретара за националне заједнице и руководиоца групе.

4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо 
образовање у области филолошких наука на академским студија-
ма румунског језика другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) или на основним студијама румунског језика у 
трајању од најмање четири године и завршен приправнички стаж 
или најмање годину дана радног стажа у струци или пет година 
радног стажа у покрајинској управи; односно стечено високо обра-
зовање на академским студијама румунског језика првог степена 
(основне академске студије) и најмање четири године радног стажа 
у струци или пет година радног стажа у покрајинској управи; поло-
жен државни стручни испит; стручна оспособљеност за обављање 
мање сложених послова; основни ниво оспособљености за рад на 
рачунару (ECDL START) и пробни рад од три месеца.

Тестирањем ће се проверити способности и вештине кандидата 
битне за обављање послова радног места које се попуњава. Тес-
тирање ће се састојати из писменог и усменог дела превођења са 
српског на румунски језик и обрнуто. Уколико кандидат нема поло-
жен државни стручни испит за рад у органу управе, тестирањем ће 
се проверити његово познавање основа уставног уређења Репу-
блике Србије и уставно - правног положаја Аутономне Покрајине 
Војводине. Уколико кандидат уз пријаву не приложи међународно 
признато уверење о одговарајућем нивоу познавања рада на рачу-
нару (ECDL START), тестирањем ће се проверити познавање рада 
на рачунару.

5. Посебни услови: У радни однос у државном органу не може 
бити примљено лице које је осуђивано 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.

6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених канди-
дата доноси покрајински секретар за образовање, управу и нацио-
налне заједнице.

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

8. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење 
пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када 
оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 01. августа 
2013. године, а истиче 15. августа 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секрета-
ријат за образовање, управу и националне заједнице, Булевар 
Михајла Пупина 16, Нови Сад

10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: 
Бојана Макивић, самостални стручни сарадник за управне и опште 
правне послове, број телефона: 021/4874-372.

11. Докази који се прилажу:
- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу стано-

вања и контакт телефон;
- уверењe о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал 

или оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-

копија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а - не старије 

од шест месеци;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена 

фотокопија дипломе);
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) - 

оригинал или оверена фотокопија;
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у орга-

ну управе (оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, 

уговори и други акти из којих се може утврдити на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж);

- фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања: 31. јул 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање 
људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине 
Војводине, на огласној табли Покрајинског секретаријата за обра-
зовање, управу и националне заједнице и у гласилу организације 
надлежне за послове запошљавања.

панчево

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

Радно место за оверу потписа, рукописа, 
преписа и издавање радних књижица

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног иску-
ства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Неквалификовани радник - курир
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: основна школа, 6 месеци радног искуства.

ОСТАЛО: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да поседује општу здравствену способ-
ност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у Градској управи. Пријаве на оглас 
са доказима о испуњавању услова 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“. 

Администрација и управа
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Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
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.

пож аревац

исправка огласа 
опШтинска Управа

12320 Жагубица

Оглас објављен 24.07.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, мења се у погледу броја извршилаца, тако што тре-
ба да стоји: 2 извршиоца. У свему осталом оглас је непро-
мењен.

пријепоље

опШтинска Управа опШтина нова 
вароШ

31320 Нова Варош, Карађорђева 32
тел. 033/63-728

Радник на имовинско - правним пословима

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани правник - VII/1 сте-
пен, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства и поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе. Поред наве-
дених, кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају 
општу здравствену способност, да су држављани РС, да нису осуђи-
вани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, уверење основног и вишег 
суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница. Пријаве са потребним доказима доставити Општинској 
управи Нова Варош, у року од осам дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. О резул-
татима конкурса кандидати ће бити писмено обавештени.

Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет; 
положен испит за рад у органима државне управе; радно иску-
ство у струци најмање 5 година; општа здравствена способност; 
држављанство РС; да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу; уверење основног и вишег суда да против лица није 
покренута истрага и да није подигнута оптужница; активно позна-
вање једног страног језика; напредно познавање рада на рачуна-
ру. Пријаве са потребним доказима доставити Општинској управи 
Нова Варош, у року од осам дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. О резултатима кон-
курса кандидати ће бити писмено обавештени.

проКУпље

јавно предУзеЋе „телевизија блаце“
18420 Блаце, Краља Петра I

тел. 027/371-336

Камерман - монтажер

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема; да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у јавном предузећу. Кандидат је дужан да уз 
пријаву достави уверење о општој здравственој способности. 
Пријаве се подносе у року од 5 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

сомбор

пониШтење огласа  
опШтинска Управа кУла

25230 Кула, Лењинова 11
тел. 025/751-158

Оглас објављен 19.06.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: буџетски инспектор, на одређено вре-
ме до 12 месеци, поништава се у целости.

сремсК а митровица

пониШтење конкУрса 
центар за социјални рад пеЋинци

22410 Пећинци
тел. 022/436-028

Конкурс објављен 10.07.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости за радно место: психо-
лог, на одређено време, са 50% радног времена.

сУботица

град сУботица градска Управа 
секретаријат за опШтУ УправУ и 

заједниЧке послове 
слУЖба за прописе, јавне набавке и 

опШте послове
24000 Суботица, Трг слободе 1

тел. 024/626-798

Извршилац консолидованог рачуна трезора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економског смера, са најмање 
једном годином радног искуства у струци, положен стручни испит. 
Поред наведених посебних услова, кандидати за заснивање рад-
ног односа на горенаведеном радном месту треба да испуњавају 
и следеће услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да 
имају општу здравствену способност, да нису осуђивани за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању свих горенаведених 
услова за заснивање радног односа, заинтересовани кандида-
ти подносе поштом, на адресу: Градска управа Суботица, прија-
ва на оглас, Трг слободе 1 или лично у Градски услужни центар 
Града Суботице, приземље, Трг слободе 1. Документацију којом се 
доказује испуњеност услова из огласа кандидати подносе у ориги-
налу или као оверене фотокопије или ће се у противном сматрати 
да им је пријава непотпуна. Непотпуне и неблаговремено поднете 
пријаве неће бити узете у обзир приликом одлучивања о избору 
кандидата.

шабац

опШтина богатиЋ опШтинска Управа
15350 Богатић, Мике Витомировића 1

Курир

УСЛОВИ: завршена основна школа. Пријаву на оглас може под-
нети лице које поред наведених услова испуњава и опште услове 
утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да 
је држављанин Републике Србије; да је пунолетно; да има општу 
здраствену способност; да није осуђивано за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чине неподобним за обављање послова у државном 
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органу. Уз пријаву на оглас доставити: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству Републике Србије; уверење о 
општој здравственој способности (доставља само изабрани кан-
дидат); оверену копију сведочанства о завршеној основној школи. 
Потребни докази се предају у оригиналу или као оверене фото-
копије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас“.

врање

основни сУд У врањУ
17500 Врање, Пети конгрес 2

тел. 017/422-395

1. Судијски помоћник

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред општих услова из чл. 
45 ст. 1 Закона о државним службеницима, и посебне услове: завр-
шен правни факултет и положен правосудни испит.

2. Референт пријема и овере

3. Уписничар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред општих услова из 
чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима, и посебне усло-
ве: средња стручна спрема, друштвеног или природног смера, са 
најмање две године радног искуства у струци и положен државни 
испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе следећи докази о испуњавању 
услова конкурса: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење да се не води кривични поступак и да кан-
дидат није под истрагом. Кандидати за радно место под бр. 1 под-
носе: оверене фотокопије диплома о завршеном правном факул-
тету и оверене фотокопије уверења о положеном правосудном 
испиту. Кандидати за радна места под бр. 2 и 3 подносе: оверене 
фотокопије диплома о стеченој средњој стручној спреми друштве-
ног или природног смера, доказ о радном искуству у струци и уве-
рења о положеном државном стручном испиту. Пријаве на конкурс 
подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику РС“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Конкурсна комисија вршиће проверу стручне 
способности, знања и вештина кандидата који испуњавају услове 
за рад на радном месту које се попуњава. За судијске помоћни-
ке: познавање организације и рада суда, стручно знање из свих 
области права, опште културе, елоквенција и креативност. За 
референта пријема и овере: познавање организације и рада суда, 
познавање рада на рачунару, стручно знање из области овере пис-
мена и вођења уписника овере. За уписничара: познавање органи-
зације и рада суда, познавање рада на рачунару, познавање начи-
на завођења, формирања, обраде и архивирања судских предмета, 
вођења уписника у вези са кретањем предмета, вођења интерних, 
доставних и помоћних књига. Провера стручне способности, знања 
и вештина обавиће се усмено, а са кандидатима за радно место 
референта пријема и овере и уписничара и практично. Пријаве 
се достављају на адресу: Основни суд у Врању, в.д. председника 
Суда, Петог конгреса 2, Врање. За давање обавештења о конкурсу 
задужена је судска управа Основног суда у Врању, број телефона: 
017/422-395.

вршац

опШтина врШац опШтинско веЋе
26300 Вршац, Трг победе 1

тел. 013/800-500

Координатор Општинског већа

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен правни факултет, 5 
година радног искуства, положен државни стручни испит и позна-
вање рада на рачунару.

Економско - финансијски послови из области 
јавних набавки

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен економски факултет, 1 
година радног искуства, положен државни стручни испит и позна-
вање рада на рачунару.

Административно - технички послови  
јавних набавки

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 1 година радног искуства, 
положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Књиговођа

УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршена економска школа, 1 
година радног искуства, положен државни стручни испит и позна-
вање рада на рачунару.

Стручни послови рачуноводства

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен економски факултет, 1 
година радног искуства, положен државни стручни испит и позна-
вање рада на рачунару.

Имовинско - правни послови

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен правни факултет, 3 
године радног искуства, положен државни стручни испит и позна-
вање рада на рачунару.

Општински комунални инспектор

УСЛОВИ: виша стручна спрема, 3 године радног искуства, положен 
државни стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије и позна-
вање рада на рачунару.

Инспектор за послове саобраћаја

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен саобраћајни факултет, 3 
године радног искуства, положен државни стручни испит и позна-
вање рада на рачунару.

Координатор за лер -  
специјалиста за пројекте

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 или VII/2 степен стручне 
спреме из области економије; знање енглеског језика на нивоу 
говорног и писаног, радно искуство из области управљања пројек-
тима, положен стручни испит за рад у органима државне управе и 
познавање рада на рачунару. Предност: поседовање сертификата 
о завршеној обуци о писању пројекта.

Руководилац Службе за персоналне послове и 
послове услужног центра

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен правни факултет, еко-
номски или други факултет друштвених и техничких наука, 3 годи-
не радног искуства, положен државни стручни испит и познавање 
рада на рачунару.

http://www.nsz.gov.rs/
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Архивар

УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема друштвеног смера, 1 
година радног искуства, положен државни стручни испит и позна-
вање рада на рачунару.

Овера потписа, рукописа и преписа

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 6 месеци радног искуства, поло-
жен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Оператер информативног центра 013

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, најмање 1 година радног иску-
ства на истим или сличним пословима, познавање рада на рачуна-
ру, знање енглеског језика - средњи ниво.

Хигијеничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Портир

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електро или водоинсталатер-
ске струке.

Извршилац за односе са јавношћу
на одређено време до 20.11.2013. године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, друштвеног смера, 1 година рад-
ног искуства, познавање енглеског језика, положен државни струч-
ни испит и познавање рада на рачунару.

Технички секретар Општинског већа
на одређено време до 12.11.2013. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 1 година радног искуства, поло-
жен стручни испит и познавање рада на рачунару.

ИТ администратор
на одређено време до 03.12.2013. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, информатичког смера, 1 година 
радног искуства, положен државни стручни испит.

Општински комунални инспектор
на одређено време до 03.12.2013. године

УСЛОВИ: виша стручна спрема, 3 године радног искуства, положен 
државни стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије и позна-
вање рада на рачунару.

Послови фонда заштите животне средине
на одређено време до 03.12.2013. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 3 године радног искуства, поло-
жен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Комунални надзорник
на одређено време до 30.11.2013. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 6 месеци радног искуства, поло-
жен државни стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије, 
познавање рада на рачунару.

Хигијеничар
на одређено време до 30.11.2013. године

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Портир
на одређено време до 03.12.2013. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електро или водоинсталатер-
ске струке.

Послови пореске контроле -  
порески контролор

на одређено време до повратка раднице са 
боловања

УСЛОВИ: висока стручна спрема, економског или правног смера, 1 
година радног искуства, положен државни стручни испит и позна-
вање рада на рачунару.

Стручни послови буџета
на одређено време до повратка раднице са 

боловања

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен економски факултет, 3 
године радног искуства, положен државни стручни испит и позна-
вање рада на рачунару.

ОСТАЛО: 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 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Уз пријаву приложити: доказ о стручној спреми и радном 
искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, лекарско уверење, доказ да кандидат није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Пријаве се подносе начелнику Општинске упра-
ве, у року од 8 дана од дана објављивања.

 Трговина и услуге
„итм логистика“ доо

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 86
тел. 011/3107-400

Магационер
на одређено време до 12 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или I степен стручне спреме, било које струке или 
основна школа, пробни рад 1 месец.

„INCOM TRADING“ DOO
11030 Београд, Ратка Митровића 45

e-mail: оffice@incom.cо.rs

Постојимо преко 30 година. Започели смо као СЗР, а сада послујемо 
као Incom trading d.о.о. Фирма се у континуитету бавила произ-
водњом, а и сада је основна делатност прерада пластичних маса 
(бризгање и екструдирање). У саставу фирме постоји књиговод-
ствена агенција која опслужује тридесетак комитената. Потребан 
нам је:

Комерцијалиста - менаџер продаје
за рад у Београду

Задаци радног места: свакодневни обилазак терена на ужој тери-
торији Београда (продавнице: прехране, пекаре, месаре), ради 
проналажења нових купаца (минимум 2 купца дневно до плани-
раних 250 купаца за 2, 3 или максимум 4 месеца), одржавање и 
свакодневно ширење постојеће продајне мреже на ужој територији 
Београда, свакодневно извештавање менаџменту.

УСЛОВИ: да кандидат живи и ради у Београду, VI или VII степен 
стручности, економског смера (маркетинг...), минимум 1-2 годи-
не искуства у снабдевању малопродајних објеката у Београду, 
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оријентисаност на резултат, пожељно поседовање возачке доз-
воле „Б“ категорије, сопствени ауто, рачунар код куће. Предност: 
радно искуство у снабдевању робом СТР - пекара, месара, апоте-
ка - искључиво на територији Београда, одличне комуникационе и 
презентационе вештине, развијене организационе и преговарачке 
способности. Предност имају кандидати са већ постојећом базом 
клијената и добрим пословним односима и манирима. Нудимо 
вам: рад у успешном тиму, стимулативно награђивање, могућност 
напредовања. Тражимо особу која има искуство у теренској про-
даји и која ће усвојити наше принципе рада на терену. Уколико 
сте: систематични, озбиљни, радни, брзи и поседујете висок сте-
пен професионалне и организационе способности и одговорности, 
уколико вас красе аналитичност, прецизност и ако сте усмерени на 
детаље и оријентисани ка резултату, ако имате способност само-
сталног рада и рада у тиму, биће нам драго да такву особу примимо 
у наш тим, па вас молимо да пошаљете ваш детаљан CV са сликом 
(на којим сте и где пословима радили и на којим позицијама, коју 
врсту робе сте продавали), са назнаком: „За конкурс - комерција-
листи“, на e-mail: оffice@incom.cо.rs. Рок за пријаву је 15.08.2013. 
године.

козметиЧки центар „вива“
11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10и/64

тел. 065/2544-187

Козметичарка - медицинска сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, проб-
ни рад 1 месец. Пријаве слати на е-mail: lasercentarviva@gmail.com.

„омега 024“ доо
24000 Суботица, Пазинска 19

тел. 062/785-867

Такси возач
на одређено време од 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме, возачка дозвола „Б“ 
категорије, поседовање возачке дозволе минимум 5 година, иску-
ство у вожњи, рад у сменама, ноћни рад, пробни рад 3 месеца са 
могућношћу заснивања сталног радног односа. Јавити се Кампел 
Антуну, на број телефона: 062/785-867, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

„аRTHUR SOLAR“ Dоо
24000 Суботица, Мајшански пут 134/6

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

Комерцијални техничар на терену
на одређено време, за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, комерцијални техничар, терен-
ски рад, пробни рад. Пријаве слати на горенаведени мејл, а кон-
такт на горенаведени број телефона.

 Грађевинарство и индустрија

згр „седам боЖУра“
11306 Калуђерица, Бистричка 43-45

тел. 063/8645-593, 063/7507-415

Тесар
на одређено време

10 извршилаца

Зидар
на одређено време

10 извршилаца

Молер
на одређено време

10 извршилаца

Керамичар
на одређено време

10 извршилаца

Армирач
на одређено време

10 извршилаца

Бетонирац
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: од III до IV степена стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидати ће радити у Русији у периоду од 36 месеци. Заин-
тересовани кандидати да се јаве на контакт телефоне: 063/8645-
593 и 063/7507-415, контакт особа: Власта Кубатовић. Оглас је 
отворен до попуне радних места.

доо „фрад филтери“
18220 Алексинац, Петра Зеца 38

тел. 018/804-722

Контролор извршења послова и радних 
задатака и радне и технолошке дисциплине

на одређено време до једне године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економске, машинске, правне 
или организационе струке (дипломирани економиста, дипломи-
рани машински инжењер, дипломирани правник или дипломира-
ни инжењер организације рада); годину дана радног искуства на 
сличним пословима; познавање рада на рачунару; пробни рад 2 
месеца. Уз пријаву доставити: краћу биографију и све доказе о 
испуњености услова из огласа. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

„електромоторс бане“ доо
Јаково, Бољевачка 52

тел. 011/8442-899

Металостругар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, минимум 10 година радног 
искуства. Заинтересовани кандидати могу се јавити на бројеве 
телефона: 011/8442-899 и 011/8443-907 или отићи директно на 
разговор на адресу: Војвођанска 106, Сурчин, контакт особа: Миле-
на Ракић.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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завод за УрбанистиЧко планирање 
и пројектовање опШтине неготин

19300 Неготин, Станка Пауновића 1а
тел. 019/541-698

факс: 019/545-481

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен школске спреме, завршен архитектонски, 
грађевински или географски факултет, смер просторни планер, 
пет година радног искуства, да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државним органима. Кандидат за директора подноси: пријаву 
са основним личним подацима и ЈМБГ, биографију са наводима о 
досадашњем радном искуству и пословима које је обављао, овере-
ну фотокопију радне књижице, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење о општој здравственој 
способности. Документа која се подносе не могу бити старија од 
6 месеци. Пријава се подноси у року од 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће се узети у разматрање.

„велирад“ доо
24000 Суботица, Јована Микића 273

тел. 060/1724-393, 060/5522-801
е-mail: velirad@eunet.rs

Пројектант намештаја
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV до VII степен стручне спреме, грађевинске, архитектон-
ске или дрвопрерађивачке струке, рад на рачунару (АutoCAD, 
Corpus 3D), пожељно знање енглесоги језика, али није услов, 
возачка дозвола „Б“ категорије. Радне биографије (CV) доставити 
мејлом или се јавити на горенаведене бројеве телефона. Оглас је 
отворен до 09.08.2013. године.

„финагро” доо раШка
Рашка, Старовласовска бб

Технолог производње у млекари

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолог прераде млека, 
најмање 12 месеци радног искуства у струци, пожељно поседовање 
лиценце ХАСАП (HACCP), рад у сменама, обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана.

Технолог производње у пекари

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолог производње хлеба, 
пецива и тестенина, најмање 12 месеци радног искуства у стру-
ци, пожељно поседовање лиценце ХАСАП (HACCP), рад у сменама, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.

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

 Mедицина
национална слУЖба за запоШЉавање

11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ ЗА РАД У СР НЕМАЧКОЈ

у складу са Споразумом о посредовању и привременом запошља-
вању радника, држављана Републике Србије у Савезној Републици 
Немачкој

РАДНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ
већи број извршилаца

Опис посла: рад у болницама и домовима за стара лица на месту 
асистента за здравствену негу, до признавања дипломе у СР 
Немачкој, а после признавања дипломе - рад на пословима квали-
фикованог здравственог радника.

Услови за кандидате: На оглас се могу јавити незапослени и 
запослени кандидати, без обзира да ли су пријављени на евиден-
цију Националне службе за запошљавање.

Образовање:
- степен образовања: минимум средња медицинска школа (IV сте-
пен);
- образовни профил: медицинска сестра - техничар општег или 
педијатријског смера.

Посебна знања и вештине:
- познавање немачког језика на минимално А2 нивоу, према Европ-
ском референтном оквиру за језике;
- предност ће имати кандидати са знањем немачког језика на Б1 
нивоу или вишем, према Европском референтном оквиру за језике;
- положен стручни испит за медицинску сестру/техничара општег 
или педијатријског смера.

Описи нивоа знања језика према Европском референтном 
оквиру за језике:
А2 - кандидат разуме реченице и често употребљаване изразе који 
су у вези са областима непосредног значења (на пример: инфор-
мације о личности и породици, куповини, раду и непосредном 
окружењу). У стању је да се споразуме у једноставним, рутинским 
ситуацијама које се односе на једноставну и директну размену 
информација о познатим и уобичајеним стварима. У стању је да 
једноставним речима опише своје порекло и образовање, непо-
средно окружење и ствари везане за непосредне потребе.

Б1 - кандидат је у стању да разуме главне садржаје када се упо-
требљава јасан стандардни језик и када се ради о познатим садр-
жајима везаним за посао, школу, слободно време, итд. У стању је 
да се снађе у највећем броју ситуација са којима се сусреће током 
путовања у земље немачког говорног подручја. У стању је да се 
јасно и смислено изрази о познатим темама и областима личног 
интересовања. У стању је да говори о искуствима и доживљајима, 
да опише своје снове, наде и циљеве и да укратко образложи своје 
планове и ставове.

Радно искуство: Предност ће имати кандидати са радним иску-
ством у струци. Пожељно је да радно искуство у струци није дуже 
од 3 године.

Услови рада и боравка

Врста радног односа: 
- на одређено време, на позицији асистента за здравствену негу, 
односно до нострификације дипломе за здравственог радника;
- након нострификације дипломе радни однос се може засновати и 
на неодређено време на позицији здравственог радника, а запос-
лени има могућност да након одређеног периода, у складу са Зако-
ном о боравку странаца у СР Немачкој, поднесе захтев за добијање 
сталне боравишне дозволе.

Грађевинарство и индустрија / Медицина
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Нострификација дипломе: У складу са позитивним прописима 
СР Немачке, нострификација дипломе за здравственог радника је 
обавезна најкасније у року од 12 месеци од заснивања радног дно-
са на одређено време.

Зарада: Почетна плата износи 1.900 евра (бруто) - до признавања 
дипломе за здравственог радника, уз одређена регионална одсту-
пања.

Смештај и исхрана: Послодавац обезбеђује смештај и исхра-
ну, односно пружа подршку у проналажењу истог, а запослени у 
целости или делом партиципира у трошковима.

Трошкови превоза: Трошкове превоза на релацији Република 
Србија - СР Немачка сноси послодавац.

Потребна документација:
- пропратно писмо на немачком језику (пример за писање пропрат-
ног писма видети на сајту НСЗ);
- радна биографија/CV на немачком и српском језику (примере за 
писање радне биграфије на немачком и српском језику можете 
видети на сајту НСЗ);
- диплома завршене школе (оверена копија);
- доказ о положеном стручном испиту (оверена копија);
- доказ о радном искуству (копија радне књижице или потврда од 
послодавца);
- сертификат о стеченом знању немачког језика, за кандидате који 
поседују сертификат (копија).

Непотпуна документација неће бити разматрана.

Начин конкурисања и селекције кандидата

Кандидати који су пријављени на евиденцију Националне службе 
за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у 
којој су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са 
назнаком: „За запошљавање радника за здравствену негу у СР 
Немачкој”.

Кандидати који нису пријављени на евиденцију Националне служ-
бе за запошљавање потребна документа достављају поштом, на 
адресу: Национална служба за запошљавање, Дечанска 8, са наз-
наком: „За запошљавање радника за здравствену негу у СР Немач-
кој”.

Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о месту и терми-
ну обављања интервјуа за посао са представницима немачке служ-
бе за запошљавање. Разговор ће се водити на немачком језику. 
Након обављеног интервјуа биће организовано језичко тестирање.

Кандидати који од стране представника немачке службе за запо-
шљавање буду изабрани након интервјуа, биће укључени у проје-
кат „Triple Win” - регионалне сарадње на миграцији радне снаге, 
који ће кандидатима пружати подршку у припреми, одласку (визе) 
и интеграцији у СР Немачкој. Пројекат „Triple Win” - у организа-
цији немачке службе за запошљавање (БА) и Немачког друштва 
за међународну сарадњу (ГИЗ), нуди подршку кроз курсеве језика, 
као и петодневни курс припреме за рад и живот у СР Немачкој.

Изабрани кандидати биће у обавези да доставе додатну документа-
цију, након укључивања у пројекат.

За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу 
да се обрате:
- свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
- позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив је бесплатан)
- миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

Рок за достављање документације је 30. август 2013. године.

дом здравЉа „нови београд“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/2222-100, 2222-141

Медицинска сестра општег смера
на одређено време – до 3 месеца, до повратка 

одсутне запослене

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, општи смер, поло-
жен стручни испит.

Хигијеничарка
на одређено време до 3 месеца због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт теле-
фоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова огласа, предају се преко писарнице Дома 
здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведену адресу. Одлука ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља, поред писарнице, а 
изабрани кандидат биће лично обавештен телефонским путем.

опШта болница лозница
15300 Лозница, Болничка 65

тел. 015/873-311

Доктор медицине
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факул-
тет, положен стручни испит. Пријаве на оглас доставити на адресу 
болнице или директно у управи Опште болнице Лозница, сваког 
радног дана, у времену од 07,00 до 15,00 часова. Оглас је отворен 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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специјална болница 
за плУЋне болести „озрен“

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

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и специјализација из 
области пнеумофтизиологије или офталмологије; најмање 5 годи-
на радног стажа по положеном специјалистичком испиту, од тога 
најмање 3 године радног стажа на руководећим радним местима 
или дипломирани правник или дипломирани економиста са завр-
шеном едукацијом из области здравственог менаџмента; најмање 
5 година радног искуства у области здравствене заштите, од чега 3 
године на руководећим радним местима. Кандидати су дужни да уз 
пријаву доставе доказе о испуњености услова из конкурса: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотоко-
пију уверења о положеном специјалистичком испиту; уверење о 
завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, уколико 
је кандидат дипломирани правник или дипломирани економиста; 
потврду о дужини радног стажа по положеном специјалистичком 
испиту; потврду о дужини радног стажа на руководећим радним 
местима; биографију и програм пословања установе у мандатном 
периоду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаву на конкурс, са потребном документацијом о испуњености 
услова, доставити на горенаведену адресу или лично у просторија-
ма болнице, са назнаком: „Конкурс за директора - не отварати“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

дом здравЉа раковица
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста опште медицине

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и уна-
пређењу здравља осигураних лица, откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, обавља превентивне прегледе, 
мере и поступке, укључујући и здравствено васпитање који су 
утврђени као право из обавезног здравственог осигурања, обавља 
прегледе и дијагностику, одређује врсту и начин лечења, прати ток 
лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења оси-
гураног лица, указује хитну медицинску помоћ, упућује осигурано 
лице на амбулантно - специјалистичке прегледе или у другу одго-
варајућу здравствену установу, односно код другог даваоца здрав-
ствених услуга са којим је закључен уговор о пружању здравстве-
не заштите, према медицинским индикацијама, прати ток лечења 
и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења осигураног 
лица и упућује осигурано лице на секундарни и терцијарни ниво 
здравствене заштите, одређује врсту и дужину кућног лечења и 
прати спровођење кућног лечења, прописује лекове и медицинска 
средства, као и одређене врсте медицинско - техничких помага-
ла, спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља, 
води прописану медицинску документацију о лечењу и здравстве-
ном стању осигураног лица, у складу са законом, даје оцену о 
здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано лице на 
оцену радне способности, односно инвалидности, у складу са зако-
ном, утврђује дужину привремене спречености за рад због болести 
и повреде осигураника до 30 дана спречености за рад и предлаже 
првостепеној лекарској комисији продужење привремене спрече-
ности за рад, осим ако законом није другачије одређено, предлаже 
првостепеној лекарској комисији да утврди потребу за рад осигу-
раника са скраћеним радним временом у току лечења, у складу са 
законом, утврђује потребу да осигурано лице има пратиоца за вре-
ме путовања, утврђује потребу одсуствовања осигураника са посла 
ради неге члана уже породице, у складу са законом, даје мишљење 
о томе да ли је осигураник намерно проузроковао неспособност за 
рад, односно да ли је оздрављење намерно спречио, даје налаз и 
мишљење о здравственом стању осигураног лица на основу чега 
се издаје потврда о здравственом стању осигураног лица ради 
коришћења здравствене заштите у иностранству, одређује упо-
требу и врсту превозног средства за превоз болесника, с обзиром 
на његово здравствено стање, врши друге послове у вези са ост-
варивањем права из здравственог осигурања у складу са уговором 

између Републичког завода, односно филијале и даваоца здрав-
ствених услуга, обавља консултативне прегледе на захтев лекара 
опште медицине, упућује пацијенте на друге консултативне пре-
гледе и стационарно лечење, анализира здравствено стање болес-
ника лечених у примарној здравственој заштити и израђује пред-
логе програма мера здравствене заштите за анализирано подручје, 
ради на унапређењу дијагностичких, терапеутских и превентивних 
поступака, води саветовалишни рад и стручну обуку стажера, бави 
се истраживачким радом, обавља и друге послове по налогу начел-
ника службе, коме је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из опште меди-
цине - VII/2 степен стручне спреме, познавање рада на рачунару 
(основни пакет МS Оffice и Windows окружење).

Доктор опште медицине

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и уна-
пређењу здравља осигураних лица, откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, обавља превентивне прегледе, 
мере и поступке, укључујући и здравствено васпитање, који су 
утврђени као право из о бавезног здравственог осигурања, обавља 
прегледе и дијагностику, одређује врсту и начин лечења, прати 
ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења 
осигураног лица, указује хитну медицинску помоћ, упућује осигу-
рано лице на амбулантно - специјалистичке прегледе или у дру-
гу одговарајућу здравствену установу, односно код другог дава-
оца здравствених услуга са којим је закључен уговор о пружању 
здравствене заштите, према медицинским индикацијама, прати 
ток лечења и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења 
осигураног лица и упућује осигурано лице на секундарни и тер-
цијарни ниво здравствене заштите, одређује врсту и дужину кућног 
лечења и прати спровођење кућног лечења, прописује лекове и 
медицинска средства, као и одређене врсте медицинско - технич-
ких помагала, спроводи здравствену заштиту из области ментал-
ног здравља, води прописану медицинску документацију о лечењу 
и здравственом стању осигураног лица, у складу са законом, даје 
оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано 
лице на оцену радне способности, односно инвалидности, у складу 
са законом, утврђује дужину привремене спречености за рад због 
болести и повреде осигураника до 30 дана спречености за рад и 
предлаже првостепеној лекарској комисији продужење привреме-
не спречености за рад, осим ако законом није друкчије одређено, 
предлаже првостепеној лекарској комисији да утврди потребу за 
рад осигураника са скраћеним радним временом у току лечења, у 
складу са законом, утврђује потребу да осигурано лице има пра-
тиоца за време путовања, утврђује потребу одсуствовања осигура-
ника са посла ради неге члана уже породице, у складу са законом, 
даје мишљење о томе да ли је осигураник намерно проузроковао 
неспособност за рад, односно да ли је оздрављење намерно спре-
чио, даје налаз и мишљење о здравственом стању осигураног лица 
на основу чега се издаје потврда о здравственом стању осигура-
ног лица ради коришћења здравствене заштите у иностранству, 
одређује употребу и врсту превозног средства за превоз болесни-
ка, с обзиром на његово здравствено стање, врши друге послове у 
вези са остваривањем права из здравственог осигурања у складу 
са уговором између Републичког завода, односно филијале и дава-
оца здравствених услуга, обавља и друге послове по налогу начел-
ника службе, коме је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме, 
положен стручни испит, познавање рада на рачунару (основни 
пакет МS Оffice и Windows окружење), најмање годину дана радног 
стажа у струци у здравственој установи, по положеном стручном 
испиту.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету (за све кандидате), 
фотокопију дипломе о стеченом стручном називу специјалисте 
(за кандидате који конкуришу за радно место специјалиста опште 
медицине), фотокопију уверења о положеном стручном испиту и 
фотокопију радне књижице (за кандидате који конкуришу за рад-
но место доктор медицине), фотокопију дозволе за рад - лиценцу 
издату од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), 
уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), уве-
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рење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење 
издаје суд), извод из евиденције Националне службе за запошља-
вање (за кандидате који се налазе на евиденцији Нациналне служ-
бе за запошљавање), кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних информација, које 
могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који 
буде изабран пре закључивања уговора о раду дужан је да доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на наведеним посло-
вима. Одлука о избору биће објављена на огласној табли испред 
писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 
22 у Београду (Раковица). Пријаве слати поштом на адресу: Дом 
здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назна-
ком: „За оглас“ или лично доставити у писарницу Дома здравља.

клиниЧко - болниЧки центар „звездара“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161

тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Медицинска сестра - техничар за Клинику за 
хирургију

Медицинска сестра - техничар за Клиничко 
одељење за хематологију и онкологију 

Клинике за интерне болести

Медицинска сестра - техничар за Клиничко 
одељење за кардиоваскуларне болести 

Клинике за интерне болести
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар за Клиничко 
одељење за нефрологију и метаболичке 

поремећаје са дијализом Клинике за интерне 
болести

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена виша или висока струковна школа или средња 
медицинска школа (VI или IV степен стручне спреме) општег сме-
ра, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија о положе-
ном стручном испиту, извод са евиденције Националне службе за 
запошљавање, потврда о дужини радног стажа, након положеног 
стручног испита (оверена фотокопија радне књижице), потребна 
препорука претходне здравствене установе у којој је стаж оства-
рен.

Здравствени техничар лаборант за Службу за 
лабораторијску дијагностику

УСЛОВИ: завршена виша медицинска или висока здравствена шко-
ла или средња медицинска школа (VI или IV степен стручне спре-
ме), смер за лабораторијске техничаре, оверена фотокопија дипло-
ме, оверена фотокопија о положеном стручном испиту, извод са 
евиденције Националне службе за запошљавање, потврда о дужи-
ни радног стажа, након положеног стручног испита (оверена фото-
копија радне књижице), потребна препорука претходне здравстве-
не установе у којој је стаж остварен.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа 
о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Учесници у огла-
су писмено ће бити обавештени.

оптика „фокУс-ленс“
21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4

тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Офталмолог

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

дом здравЉа лебане
Лебане, Цара Душана 70

тел. 016/843-345

Специјалиста ортопедије вилице

Опис посла: послови специјалисте ортопедије вилице.

УСЛОВИ: специјалиста ортопедије вилица - VII/2 степен. Канди-
дати су обавезни да доставе писану пријаву на конкурс са краћом 
биографијом. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној специјализацији ортопедије вилица, фотокопију дипло-
ме о завршеном стоматолошком факултету, уверење о положеном 
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и потврду да се против лица не води судски посту-
пак и да није осуђивано. Пријаве са потребном документацијом 
достављати у затвореним ковертама на горенаведену адресу, прав-
на служба, са назнаком: „За конкурс”. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
обзир. Лице за контакт: Љиљана Печенковић.

зУ апотека „Уриел 4“
Кикинда, Краља Петра I 67

тел. 063/7797-497

Апотекар
2 извршиоца

Опис посла: издавање и справљање лекова по рецептури.

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

здравствени центар кладово
Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
е-mail: zckld@kladovonet.com

Специјалиста анестезије са реанимацијом

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

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

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

Медицина
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дом здравЉа „визим”
11000 Београд, Кнез Милетина 36

тел. 011/3390-000
е-mail: milan.dinic@vizim.cо.rs

Специјалиста медицине рада
Место рада: Крагујевац

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

апотека „врбас“
21460 Врбас, Маршала Тита 78

тел. 021/7954-411

Административни радник
особа са инвалидитетом, на одређено време од 3 

месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија или средња еко-
номска школа. Уз пријаву на оглас потребно је доставити следеће 
доказе о испуњености услова: оверену копију дипломе, решење 
Националне службе за запошљавање о статусу особе са инвалиди-
тетом (процена радне способности). Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Служби за опште и правне послове“. Избор 
кандидата извршиће се у року од 15 дана по окончању огласа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

дом здравЉа „алибУнар“
26310 Алибунар, Трг слободе 8

Доктор стоматологије - специјалиста 
ортопедије вилице

Опис посла: по Правилнику о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији послова Дома здравља „Алибунар“ бр. 02.207 од 
26.02.2013. године: помоћу првих и консултативних специјалис-
тичких прегледа пацијената врши одабирање случајева за орто-
донско лечење, води специјалне картоне за пацијенте које садрже 
податке клиничког налаза, рендген статуса зуба, вилице и главе, 
РТГ снимке, телерендген анализе, вредности модела, анализе 
и закључке, прорачуне и скице апарата, на основу тих података 
након одређивања дијагнозе доноси план терапије активним или 
пасивним апаратима, примењује покретне апарате по Шварцу, 
моноблок по Андерсену, по Грундену, бионатор по Балтерсу, вести-
буларну плочу и подвез браде, уско сарађује са граничним дис-
циплинама, као што је дечија превентивна стоматологија, указује 
дечијем стоматологу на потребу санације конкретних зуба и екс-
тракцију зуба, упућује пацијенте оралном хирургу ради припрема 
за извлачење ретинираних зуба, хируршке екстракције и опера-
тивне корекције делова лица и вилице, једном месечно контроли-
ше пацијенте на лечењу, ортодонски апарати лечених пацијената 
у терапијске сврхе коригују се најмање једном месечно, у амбулан-
ти врши здравствено просвећивање деце и родитеља, одговоран 
је за вођење прописане здравствене документације, евиденције и 
извештаја, ради и друге послове из свог делокруга рада по налогу 
и за свој рад непосредно одговара начелнику службе и директору 
Дома здравља, пожељно, а није обавезно доставити и препору-
ку претходног послодавца ако је кандидат био у радном односу 
или обављао волонтерске послове из делатности. Радни однос се 
заснива на неодређено време.

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет (положен стручни 
испит), положен специјалистички испит из ортопедије вилица, 
VII/2 степен стручне спреме и лиценца за рад или потврда о упису 
у лекарску комору стоматолога. Уз пријаву се подноси кратка био-
графија и докази о испуњености услова конкурса (у неовереним 
фотокопијама): фотокопија личне карте, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о здравственом стању 

и радна књижица. Пријаве слати на адресу Дома здравља - Одсек 
за правне послове, Трг слободе 8, 26310 Алибунар, са назнаком: 
„За конкурс“ или донети лично у канцеларију Одсека за правне 
послове Дома здравља Алибунар, на првом спрату управне зграде. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министар-
ства здравља Републике Србије. На разговор ће бити позвани само 
кандидати који уђу у ужи круг. По завршеном конкурсу предата 
документа неће бити враћена кандидатима. Непотпуне и неблаго-
времено поднете пријаве неће бити узете у разматрање.

ZDRAVSTVENA USTANOVA 
аPOTEKA „LIČINA PHARMACY“

36300 Нови Пазар, Вељка Влаховића 1
тел. 020/316-533

Фармацеут

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен фармацеутски факул-
тет, новоотворено радно место, без искуства, пол женски, положен 
стручни испит, рад у сменама, храна није обезбеђена, као ни пре-
воз. Рок за пријављивање је до попуне радног места.

дом здравЉа „гаЏин Хан“
18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића 10

тел. 018/860-157

Медицинска сестра општег смера

Медицинска сестра општег смера
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, одсек 
општи са положеним стручним испитом.

Педијатријска сестра
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, 
педијатријски смер, са положеним стручним испитом.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: извод из евиденције незапослених 
лица НСЗ (на дан објављивања огласа и касније) и доказ о стручној 
спреми (фотокопија). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

„сениор плУс“ доо
11000 Београд, Сланачки пут 97н - Вишњица

тел. 011/2972-934
е-mail: starackidomseniorplus@gmail.com

Медицинска сестра/техничар
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит.

Доктор медицине
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине или лекар 
опште медицине, потребан положен стручни испит и возачка доз-
вола „Б“ категорије.

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

Медицина
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специјална болница за церебралнУ 
парализУ и развојнУ неУрологијУ

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Виши радни терапеут
на одређено време по основу замене привремено 

одсутног радника

УСЛОВИ: виша медицинска школа - VI степен стручности, смер 
виши радни терапеут; положен стручни испит; радно искуство 12 
месеци. Уз пријаву приложити биографију и оверене фотокопије: 
дипломе о завршеној школи; о положеном стручном испиту; изво-
да из матичне књиге рођених; уверења о држављанству и потврде 
да се против лица не води судски поступак. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања.

дом здравЉа „др ЂорЂе бастиЋ“
21480 Србобран, Јована Поповића 25/1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински, стоматолошки или фармацеут-
ски факултет, положен стручни испит, 5 година радног стажа у 
области здравствене заштите на пословима доктора медицине, 
доктора стоматологије или дипломираног фармацеута; завршен 
правни или економски факултет, 5 година радног стажа у области 
здравствене заштите на пословима дипломираног правника или 
дипломираног економисте, завршена едукација из области здрав-
ственог менаџмента. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију уверења о завршеној 
едукацији из области менаџмента у здравству, уколико је канди-
дат дипломирани правник или дипломирани економиста, потврду о 
радном стажу у области здравствене заштите, уверење о неосуђи-
ваности и уверење да се против кандидата не води истрага, нити је 
подигнута оптужница. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

опШта болница „свети лУка“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, за рад у сменама, положен 

стручни испит, на Одељењу за неурологију, Сектор 
за интернистичке гране медицине, до повратка 

медицинска сестре која се налази на породиљском 
одсуству

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV сте-
пену стручне спреме, медицинска сестра - техничар општег смера, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама 
писарници Болнице или поштом на адресу: Општа болница „Свети 
Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на 
оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

дом здравЉа сента
24400 Сента, Бошка Југовића 6

тел. 024/814-570
e-mail: pravnikdz@zdravstvosenta.rs

www.zdravstvosenta.rs

Доктор медицине
са пробним радом од три месеца

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове пропи-
сане законом. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; уверење о држављан-
ству; оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; фотокопију радне књижице; доказ о неосуђиваности. 
Пожељно је познавање мађарског језика. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Рок у коме кандидат мора бити оба-
вештен о избору не може бити дужи од 30 дана. Кандидат је дужан 
да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о 
способности за рад. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код директора др Шурјан 
Густава, број телефона: 062/8062-368.

Универзитетска деЧја клиника
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: законом прописани општи услови за заснивање радног 
односа у државним установама; медицински факултет, специја-
листа из гране медицине која је из делатности Клинике; најмање 
пет година радног стажа по положеном специјалистичком испиту 
и звање наставника медицинског факултета или доктора наука 
или економски факултет, правни факултет или факултет органи-
зационих наука и академска специјализација - менаџмент у здрав-
ству, у организацији медицинског факултета и факултета органи-
зационих наука; најмање пет година радног стажа на пословима 
руковођења у здравственој делатности и звање доктора наука. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе сле-
дећа документа: кратку биографију; план и програм управљања и 
развоја Универзитетске дечје клинике у наредне четири године; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); оверену диплому о заврше-
ном медицинском, правном, економском факултету или факултету 
организационих наука; уверење да кандидат није под истрагом, 
односно да против кандидата није покренут кривични поступак (не 
старији од 6 месеци); оверену фотокопију радне књижице. Поред 
наведене документације, кандидати су дужни да доставе и следећу 
документацију: уколико је кандидат лекар - оверену фотокопију 
потврде о положеном специјалистичком испиту и оверену фото-
копију потврде којом је кандидат стекао звање наставника меди-
цинског факултета или доктора наука; уколико је кандидат дипло-
мирани правник/дипломирани економиста/дипломирани инжењер 
организационих наука - оверену фотокопију дипломе о положеној 
специјализацији из области здравственог менаџмента и оверену 
фотокопију потврде којом је кандидат стекао звање доктора наука. 
Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу Клини-
ке, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора“. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Обука за активнО тражење пОсла

Медицина
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Универзитетска деЧја клиника
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Дипломирани економиста - шеф одсека

УСЛОВИ: економски факултет, пробни рад 3 месеца; радно иску-
ство у струци најмање 3 године; предност ће имати кандидати са 
радним искуством у здравственим установама. Приликом пријаве 
на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о 
завршеном економском факултету; оверену фотокопију радне књи-
жице. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу 
Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем дипломираног 
економисте - шефа одсека на неодређено време“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Виши рендген техничар
на одређено време по основу замене

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа, смер 
виши рендген техничар; положен стручни испит; најмање шест 
месеци радног искуства; предност ће имати кандидати са радним 
искуством у здравственим установама у раду са децом. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа доку-
мента: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице. Пријаве се 
шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са наз-
наком: „Пријава на конкурс за пријем вишег рендген техничара на 
одређено време по основу замене“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; најмање 
шест месеци радног искуства. Приликом пријаве на конкурс канди-
дати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију радне књижице. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на 
наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
пријем медицинске сестре - техничара на одређено време по осно-
ву замене“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

дом здравЉа бела црква
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб

тел. 013/853-020

Дипломирани правник
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет. 
Уз пријаву на оглас доставити: кратку биографију (CV) и доказе о 
испуњавању услова огласа у погледу стручне спреме. Пријаве под-
нети лично код секретарице Дома здравља или послати поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на сајту 
Министарства здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

 Пољопривреда и ветерина

ловаЧко УдрУЖење „велебит“  
банатско велико село  

и ловаЧко УдрУЖење „фазан“  
нови козарци

Банатско Велико Село, Десанке Максимовић 22
тел. 065/3351-444, 064/2561-559

Ловочувар

Место рада: релација Банатско Велико Село и Нови Козарци.

УСЛОВИ: средња стручна спрема шумског смера; радно искуство: 
небитно. Посебна знања и вештине: возачка дозвола „Б“ катего-
рије, основно знање рада на рачунару, лиценца Ловачке коморе 
за ловочувара, дозвола за ловачко оружје, здравствена способност 
за обављање послова ловочувара који у послу користи ватрено 
оружје. Услови рада: 8 сати дневно, теренски рад, рад у сменама, 
радно место са повећаним ризиком, рад ван просторија послодав-
ца. Рок за пријаву је 15 дана. Лица за контакт: Градимир Бубало и 
Драган Ољача.

ветеринарска станица смедерево
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар
по програму „Прва шанса 2011”, на одређено време, 

за рад у Смедереву

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

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

опШта земЉорадниЧка задрУга 
„србобран“

21480 Србобран, Карађорђева 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредног, правног 
или економског смера, најмање 5 година радног искуства на 
руководећим местима у земљорадничкој задрузи, да је кандидат 
држављанин РС, да није руководио правним лицем за које је отво-
рен стечајни поступак, да није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за функцију. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве на конкурс са доказима слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“. Неблаговремено 
поднете пријаве и пријаве без доказа о испуњавању услова неће 
се разматрати.

„подрУм александровиЋ“ доо
Винча, 34310 Топола

тел. 034/826-555
е-mail: оffice@podrumaleksandrovic.rs

Подрумар
на одређено време 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредни техничар - 
предност имају лица са смером винарство или виноградарство; 
предвиђен рад по сменама. Лица заинтересована за рад треба да 
пошаљу пријаву на горенаведену адресу или на мејл адресу. Рок за 
пријаву је 15 дана.

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

Медицина / Пољопривреда и ветерина
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у  
радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и ако:
1)  има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену 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 злос-
тављање 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.

Када се образовно-васпитни рад остварује на језику нацио-
налне мањине, осим услова из става 1 овог члана, лице мора 
да има и доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се приликом пријема 
у радни однос и 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 одно-
са утврди 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

оШ „коста ЂУкиЋ“
11400 Младеновац, Краља Петра I 339

тел. 011/8231-385

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника основне 
школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, дозвола за 
рад (лиценца), односно положен стручни испит; савладана обука и 
положен испит за директора установе, односно изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан је да га положи у 
законом предвиђеном року; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; знање језика на ком се остварује васпитно - 
образовни рад. Кандидат подноси пријаву на конкурс у којој даје 
биографију са кратким прегледом кретања у служби, а може под-

нети и друге прилоге којима доказује своје стручне, наставничко - 
педагошке, организационе и друге способности, а може поднети и 
предлог програма рада директора школе. Уз пријаву кандидат под-
носи следећу документацију: оригинал или оверену копију дипло-
ме о стеченом образовању; оригинал или оверену копију лиценце, 
односно уверења о положеном стручном испиту; оригинал или ове-
рену копију потврде којом доказује да има најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; оригинал или оверену копију лекарског 
уверења којим доказује психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, уве-
рење да се не води кривични поступак или да кандидат није под 
истрагом; оригинал или оверену копију уверења о држављанству; 
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса и другим прилозима слати на горе-
наведену адресу школе или доставити лично на наведену адресу, 
радним данима, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

огледна основна Школа 
„владислав рибникар“
11000 Београд, Краља Милутина 10

тел. 011/3640-168

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; високо образовање - на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да кандидат поседује лиценцу, однос-
но положен стручни испит за наставника, педагога или психоло-
га; да положи испит за директора школе; 5 година радног стажа 
у области образовања и васпитања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; овере-
ну фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; потврду о радном искуству; преглед кретања у 
служби, односно податке о пословима и задацима које је обављао 
кандидат, а који говоре о стручној и организационој способности 
и моралним квалитетима кандидата; уверење да није осуђиван, 
односно под истрагом. Рок за пријављивање је 10 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 011/3640-168.

оШ „стеван синЂелиЋ“
11000 Београд, Милића Ракића 1

тел. 011/3474-075, 2886-150
тел/факс: 011/3474-075

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 59 и 
чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13): да има 
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање 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 школе, педагога или психолога; да испуњава услове 
за наставника основне школе, за педагога и психолога, дозвола 
за рад - лиценца, обука и положен испит за директора установе 
и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег (високог) образовања (с 
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обзиром да програм за директора школе и Правилник о полагању 
испита за директора школе нису донети, нити је Министарство про-
свете организовало полагање испита за директора школе, изабра-
ни кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за 
директора); да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова 
подноси се пре закључења уговора о раду - лекарско уверење); 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 кандидат 
за директора подноси: преглед кретања у служби са биографским 
подацима, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверен препис уверења о положеном струч-
ном испиту - лиценци за наставника, педагога или психолога, суд-
ско уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведе-
на кривична дела, потврду о радном стажу у области образовања, 
оверену фотокопију радне књижице, уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: 
„За избор директора школе“. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, на број телефона: 011/3474-075.

академија за дипломатијУ и 
безбедност

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Наставник за ужу научну област 
Политиколошке науке

на неодређено или одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука, 
правни факултет или филозофски факултет и докторат из области 
за коју се бира.

Наставник за ужу научну област Безбедносне 
науке

на неодређено или одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука, 
правни факултет, факултет за безбедност, војна академија или факул-
тет организационих наука и докторат из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област  
Правне науке

на неодређено или одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, правни факултет и докторат 
из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област  
Историјске науке

на неодређено или одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука 
или филозофски факултет и докторат из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област Менаџмент
на неодређено или одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање из поља друштвено - хума-
нистичких и техничко - технолошких наука и докторат из области 
за коју се бира.

Наставник за ужу научну област  
Економске науке

на неодређено или одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, економски факултет или 
факултет из области друштвено - хуманистичких наука из области 
економских наука и докторат из области за коју се бира.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника прописани су Законом 
о високом образовању и Статутом Академије за дипломатију и без-
бедност. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова 
из конкурса (оверене копије диплома, списак научних и стручних 
радова) достављају се у року од 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на адресу: Травничка 2.

предШколска Установа „лане“
11306 Гроцка, Хајдук Вељка 31

тел. 011/8500-535, 8500-367

Објављује конкурс за пријем у радни однос на одређено 
време до 11 месеци:

Васпитач
20 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 другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) - васпитач, у складу са законом; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
уверење о здравственој способности; држављанство Републике 
Србије.

Медицинска сестра - васпитач
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, смер сес-
тра васпитач; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; уверење о здравственој способности; 
држављанство Републике Србије.

Спремачица
2 извршиоца

Кухињски радник

УСЛОВИ: основна школа, уверење о здравственој способности; 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Приликом подношења молби лица која се пријављују на 
конкурс уз молбу достављају и оверену фотокопију дипломе или 
сведочанства, као и фотокопију уверења о држављанству. Сви 
остали докази се прибављају накнадно. Рок за подношење молби 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

предШколска Установа „савски венац“
11000 Београд, Топчидерски венац 1

тел. 011/2662-839

Васпитач
3 извршиоца

Васпитач
на одређено време ради замене  

одсутних запослених преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три године или на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке струковне студије) - васпитач у складу са законом, без 
обзира на радно искуство.
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Медицинска сестра - васпитач
4 извршиоца

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене  

одсутних запослених преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање: медицинска школа - васпитачки 
смер, без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује васпитно - образовни рад 
- српски језик. Уз пријаву доставити оригинале или оверене фото-
копије следећих докумената: дипломе о завршеној одговарајућој 
школи; извода из матичне књиге рођених; уверења о држављан-
ству Републике Србије - не старије од 6 месеци; ако кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику, дужан је да 
достави уверење да је положио српски језик са методиком по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду дужан је да достави лекарско уве-
рење о здравственој способности за рад. Доказ о неосуђиваности 
прибавља установа. Пријаве се подносе на наведену адресу уста-
нове. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Особа за контакт: Катарина Марковић, референт за радне односе, 
број телефона: 011/2662-839.

висока здравствено - санитарна Школа 
стрУковниХ стУдија „висан“

11080 Београд, Тошин бунар 7а
тел. 011/3076-470

е-mail: skola@vzsvisan.com
www.vzsvisan.com

Професор струковних студија или предавач или сарадник 
(наставник вештина) за ужу научну област:

1. Опште образовни предмети
више извршилаца

2. Опште медицински предмети
више извршилаца

3. Област Превентивне медицине
више извршилаца

4. Област Физикалне медицине и 
рехабилитације
више извршилаца

5. Област Здравствене неге
више извршилаца

6. Област Хигијене и медицинске екологије
више извршилаца

на неодређено време у звању професора струковних студија или 
на одређено време у звању предавача и сарадника (наставника 
вештина), у складу са Законом о високом образовању и Општим 
актима Школе

УСЛОВИ: VIII (доктор наука) за професоре струковних студија, VII/2 
(магистар наука или лекар специјалиста) степен стручне спреме 
за предаваче, VII/1 или VII/2 степен стручне спреме за сараднике 
(наставнике вештина) из одговарајуће области у наведеном звању 
и VII/1 степен стручне спреме за предавача за предмет Енглески 
језик, а у складу са Законом и Општим актима Школе. Други општи 
и посебни услови прописани су Законом, Статутом и другим актима 
Високе здравствено - санитарне школе струковних студија „Висан“, 
Београд. Пријаве на конкурс, са биографијом и прилозима којима 
кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року 
од 15 дана од дана објављивања.

бор

предШколска Установа „пЧелица”
19300 Неготин

тел. 019/542-635

Васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
образовање на студијама првог степена (основне струковне или 
основне академске студије) у трајању од 3 године или на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије) 
- васпитач, у складу са законом. Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање, 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 психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству које није старије од 6 месеци, оверен пре-
пис дипломе о стручној спреми. Доказ да кандидат није осуђиван 
прибавља установа, а лекарско уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је осам дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара установе и на горенаведени број телефона.

Хигијеничар у кухињи

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, завршена основна школа; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству РС које није старије 
од 6 месеци, оверен препис дипломе о стручној спреми. Доказ да 
кандидат није осуђиван прибавља установа, а лекарско уверење 
се доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је осам дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара установе и на горенаведени 
број телефона.

Васпитач
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
образовање на студијама првог степена (основне струковне или 
основне академске студије) у трајању од 3 године или на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије) 
- васпитач, у складу са законом. Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање, 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 психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству које није старије од 6 месеци, оверен пре-
пис дипломе о стручној спреми. Доказ да кандидат није осуђиван 
прибавља установа, а лекарско уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је осам дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара установе и на горенаведени број телефона.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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јагодина

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

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да поседује 
одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, стечено на студијама дру-
гог степена, мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, 
да испуњава услове прописане у чл. 120 став 1 тач. 1-5 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да поседује дозволу 
за рад (лиценцу), најмање 5 година рада у образовној установи на 
пословима образовања и васпитања, да је похађао програм обуке 
и да има положен испит за директора школе, да не постоје закон-
ске сметње за избор. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ о поседовању лиценце за 
наставника или стручног сарадника, уверење о савладаном акре-
дитованом програму обуке за директора школе, потврду о рад-
ном искуству у области образовања и васпитања, биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе, уверење о држављанству Републике Србије. 
Доказ о положеном испиту за директора школе се не прилаже. 
Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања - при-
бавља школа, а лекарско уверење изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Докази се подносе у оригиналу или 
у овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стра-
не надлежног органа неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

пониШтење конкУрса 
пУ „деЧја радост“

35230 Ћуприја, Брегалничка бб

Конкурс објављен 15.05.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

КосовсК а митровица

оШ „рајко УроШевиЋ“
Готовуша, 38236 Штрпце

тел. 0290/75-089

Директор

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: одгова-
рајуће високо образовање за наставника, васпитача и стручног 
сарадника, у складу са чл. 8 ст. 2 и чл. 59 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), 
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије, у складу са Законом о високом образовању, почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, да кандидат има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење прибавља школа), да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, држављанство РС. Изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у року од годину 

дана од дана ступања на дужност, односно по доношењу подза-
конског акта. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању, оверену фотоко-
пију дозволе за рад (стручни испит или лиценца), доказ да канди-
дат има најмање 5 година радног искуства у области образовања и 
васпитања, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада за време мандата. Мандат директора траје 4 године 
од дана ступања на дужност. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремена и непотпу-
на документација неће се разматрати. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“. За додатне инфор-
мације обратити се управи школе, на горенаведени број телефона.

предШколска Установа „наШа радост“
38430 Ораховац, Немањина 9

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одгова-
рајуће високо образовање предвиђено чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11) за васпитача или стручног сарадника, дозвола за рад, обука 
и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада 
у установи, након стеченог одговарајућег образовања. Дужност 
директора предшколске установе може да обавља и лице које има 
одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања за васпитача, дозволу за рад, обуку 
и положен стручни испит за директора установе и најмање десет 
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Посебни 
услови: доказ о образовању; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља установа); да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је у обавези да достави следећу документа-
цију: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (дозвола за рад) 
за наставника, педагога или психолога, потврду о радном искуству 
на пословима васпитања; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци, ако је издат пре 01. марта 2010); радну 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и организа-
торским способностима. Пријаве се подносе у затвореној коверти, 
са назнаком: „За конкурс за директора предшколске установе“, 
непосредно установи или на наведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања.

КрУшевац

оШ „јован јовановиЋ змај“
37220 Брус

тел. 037/825-164

Библиотекар

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање из чл. 
8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставника основне школе стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да испуња-
ва услове у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, 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 установи, у складу са 

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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Европским системом преноса бодова, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављан-
ство РС, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену 
копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту, односно лиценце (осим за приправ-
нике), извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, 
уверење високошколске установе о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и пракси у установи, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци). Доказ из казнене 
евиденције прибавља школа. Лекарско уверење (не старије од 6 
месеци) изабрани кандидат доставља школи пре закључивања уго-
вора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на адресу школе.

оШ „бранко радиЧевиЋ“
37000 Крушевац, Драгана Рајковића 12

тел. 037/438-347

Ложач

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, енергетичарске, машин-
ске и столарске струке, да је кандидат оспособљен за ложача пар-
них котлова. Поред услова прописаних чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), кандидати морају да уз пријаву приложе: ове-
рену фотокопију дипломе - сведочанства, уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију - не старију од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију - не старију од 6 месеци), лекарско уверење. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

лесКовац

предШколска Установа 
деЧији вртиЋ „деЧија радост“

16230 Лебане, Цара Душана 68
тел. 016/843-767

Технички секретар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Сервирка

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, радно искуство 1 година.

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; поседовање 
држављанства Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти за радно место техничког секретара треба да приложе: доказ 
о држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију - не старије од 
шест месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место сер-
вирке треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију - не старије од шест месеци); оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; оверену копију радне књи-
жице или потврду (оригинал или оверену копију) о стеченом рад-
ном искуству. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Доказ о здравственој способности подноси се пре закључења уго-
вора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве 
слати поштом или предати лично на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара установе и 
на број телефона: 016/843-767.

нови са д

факУлтет теХниЧкиХ наУка
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Технологије пластичног 

деформисања, брза израда прототипова и 
модела, виртуелна производња

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, радно иску-
ство у настави и вођењу предмета из уже научне области у трајању 
од најмање 15 година, учешће у научноистраживачким пројектима 
и објављени радови из уже научне области и услови прописани чл. 
64 Закона о високом образовању.

Истраживач сарадник за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 

Телекомуникације и обрада сигнала
4 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехника и 
рачунарство, уписане докторске студије електротехничке струке, 
ангажовање на пројектима и резултати у истраживању и развоју 
говорних технологија и услови прописани чл. 70 Закона о научно-
истраживачкој делатности.

ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и пријем у радни 
однос (навести прецизан назив уже научне области) и доказе о 
испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фотоко-
пије диплома, доказ о држављанству, 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 док-
торске студије, односно уверење о упису на мастер студије. Прија-
ве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс појединачно. 
Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

оШ „петар петровиЋ његоШ“
21460 Врбас, Палих бораца 34

тел. 021/707-170
e-mail: оsppnjegos@open.telekom.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег образовања за наставника основне школе, за 
педагога или психолога, из чл. 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13); на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад (лиценца), 
односно положен стручни испит за наставника, педагога или пси-
холога; најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
држављанство РС; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену 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. Уз 
пријаву на конкурс доставити оригинале или оверене фотокопије: 
дипломе о одговарајућем високом образовању; лиценце, односно 
уверења о положеном стручном испиту за наставника, педагога 
или психолога; потврде о радном искуству у области образовања 
и васпитања; уверења о држављанству; извода из матичне књи-
ге рођених; кратак преглед биографских података са кретањем у 
служби. Докази о испуњености услова конкурса који немају трајни 
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карактер не могу бити старији од 6 месеци. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци) - подноси се пре закључења 
уговора о раду, а уверење о неосуђивансоти правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци) - прибавља школа. Изабрани кандидат ступа на дужност 
по окончаном поступку избора регулисаног законом. Кандидат 
изабран за директора школе дужан је да положи испит за дирек-
тора, а сходно условима прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), као и 
условима које прописује министар. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. На пријави обавезно назначити: „Пријава на 
конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити код 
секретара школе и на горенаведени број телефона.

поЉопривредна Школа баЧ
21420 Бач, Школска 1

тел. 021/771-063, 770-387

Помоћни наставник
са 40% радног времена

УСЛОВИ: техничар пољопривредне технике, пољопривредни тех-
ничар, возачка дозвола „Б“ и „Ф” (за трактор) категорије.

Домар
са 60% радног времена

УСЛОВИ: пољопривредни техничар, руковалац механичар 
пољопривредне технике, возачка дозвола „Б“ и „Ф” (за трактор) 
категорије.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Зако-
ном о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама и Правилником 
о систематизацији радних места. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти следећу документацију: оверену копију дипломе или уверења о 
стеченој стручној спреми; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених; копију личне карте; 
копију радне књижице; краћу биографију; својеручно потписану 
изјаву да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела. Проверу психофизичких способности кандидата за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, пре пријема у радни однос. Радни однос не може засновати 
кандидат који је осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уве-
рење о некажњавању за наведена дела прибавља школа по служ-
беној дужности од надлежне полицијске управе. Изабрани канди-
дати пре закључења уговора о раду достављају лекарско уверење. 
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или 
препоручено поштом, у року од 8 дана од дана објављивања, на 
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Додатне информације могу се добити на 
горенаведене бројеве телефона.

панчево

Школа за основно и средње 
образовање 

„мара мандиЋ“
26000 Панчево, Цара Душана 34

тел/факс: 013/353-284
е-mail: info@maramandic.еdu.rs

Наставник у групи
за лица УМР, узраста преко 18 година

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са 
Законом и Правилником; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. Под одговарајућим обра-
зовањем подразумева се један од следећих образовних профила: 
дипломирани дефектолог, смер олигофренопедагог, дипломирани 
дефектолог, смер за превенцију и ресоцијализацију лица са поре-
мећајима у друштвеном понашању. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: краћу 
биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству, лекарско уверење да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), 
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (прибавља школа по службеној дужнос-
ти). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на број телефона: 013/353-284.

УдрУЖена Школа „миХајло пУпин“
26000 Панчево, Светог Саве 23а

тел. 013/342-175

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економског смера, да 
кандидат има пет година радног искуства на финансијско - рачу-
новодственим и књиговодственим пословима, да је држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван, кажњаван и да се против њега 
не води истрага и да има психофизичку и здравствену способност 
за рад (лекарско уверење доставља изборани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду). Уз пријаву кандидат подноси: CV (кратку био-
графију), оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; потврду о радном стажу на финансијско - рачуновод-
ственим и књиговодственим пословима, уверење да није осуђиван 
и да се против њега не води истрага, уверење о држављанству 
(оверена фотокопија или оригинал), фотокопију извода из матичне 
књиге рођених и фотокопију личне карте. Пријаве на конкурс са 
комплетном документацијом и назнаком: „Конкурс за директора“, 
слати на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

пирот

оШ „свети сава“
18300 Пирот, Саве Немањића 2

Домар
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: Потребна документација: молба, оверена фотокопија све-
дочанства о завршеној одговарајућој средњој техничкој стручној 
школи, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија). Рок за подношење молбе је 8 дана од дана 
објављивања. Молбе са потребним документима слати на адресу 
школе или предати лично код секретара школе.

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикасан 
одговор  
на захтеве  
клијената

 Наука и образовање
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оШ „8. септембар“
18300 Пирот, Данила Киша 21

Радник на одржавању чистоће

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Поред 
општих услова прописаних законом, кандидат треба да има одго-
варајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно 
- васпитни рад. Уз пријаву на конкурс поднети: оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи и уверење о држављан-
ству. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са доказима слати на адресу школе.

пож аревац

УдрУЖење ликовниХ Уметника 
петровац

12300 Петровац на Млави, Српских владара 187
тел. 012/7100-237

Технички референт
за радове у Удружењу ликовних уметника  

Петровац и Галерији „Круг“

УСЛОВИ: На оглас се могу пријавити лица која поред законом пред-
виђених општих услова испуњавају и следеће посебне услове: IV 
степен одговарајуће струке. Уз пријаву на оглас доставити следећу 
документацију: доказ о стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, уверење да кандидат није 
осуђиван за кривично дело. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

оШ „милоШ савиЋ“
Лучица, 12000 Пожаревац

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор енглеског језика и 
књижевности, дипломирани филолог за енглески језик и књижев-
ност. Заинтересовани кандидати уз молбу треба да приложе сле-
дећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству РС. Рок за подношење 
молбе је 8 дана од дана објављивања.

пријепоље

оШ „Живко ЉУјиЋ“
31320 Нова Варош, Прва нова 18

тел. 033/61-462, 64-313

Наставник српског језика

Наставник српског језика
за 12 часова недељно (66,67% радног времена)

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, а по Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима; 3. да кандидати нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство 
Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 под-
носе се уз пријаву на конкурс, доказ из тач. 2 пре закључења уго-
вора о раду, а доказ из тач. 3 прибавља школа.

мУзеј У пријепоЉУ
31300 Пријепоље, Валтерова 35

тел. 033/715-162
факс: 033/715-185

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат мора да 
испуњава и следеће услове: VII степен, филозофски факултет - 
група за историју, археологију, етнологију и историју уметности; 
да је афирмисани културни или научни радник; три године радног 
искуства у области заштите културних добара или рада на науч-
ноистраживачким пројектима у области заштите културе; да је 
учествовао и руководио стручним, научним и музеолошким пројек-
тима. Уз пријаву на конкурс са радном биографијом, кандидат је 
дужан да поднесе програм рада и развоја Музеја као саставни део 
конкурсне документације, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, потврду о радном искуству у области заштите 
културних добара или рада на научноистраживачким пројектима у 
области заштите културе и да је учествовао и руководио стручним, 
научним и музеолошким пројектима. Рок за подношење пријава је 
15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“.

смедерево

текстилно - теХнолоШка Школа 
смедерево

11300 Смедерево, 17. октобра 40
тел. 026/640-930

Помоћни наставник у подручју рада Хемија и 
неметали

УСЛОВИ: техничар хемијско - технолошке струке, хемијско - тех-
нолошки техничар, хемијски аналитичар, хемијски лаборант, гео-
лошки техничар за геотехнику и хидрогеологију, оверена фото-
копија дипломе. Уз пријаву на конкурс доставити: држављанство 
Републике Србије - не старије од 6 месеци, уверење о здравственој 
способности кандидати прилажу по избору, пре закључења угово-
ра о раду, а уверење из казнене евиденције (о осуђиваности) - 
прибавља школа службено, пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

сремсК а митровица

пониШтење огласа 
деЧија Установа „деЧија радост”

22406 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/461-322

Оглас објављен 10.07.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: економиста - приправ-
ник, на одређено време од 12 месеци. У осталом делу текст 
огласа је непромењен.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

 Наука и образовање
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сУботица

висока теХниЧка Школа 
стрУковниХ стУдија У сУботици

24000 Суботица, Марка Орешковића 16
тел. 024/655-239

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

Професор струковних студија за ужу научну 
област Развојно машинство

за извођење двојезичне наставе на српском и 
мађарском наставном језику

Стручни сарадник за учу научну област 
Рачунарско инжењерство

за извођење двојезичне наставе на српском и 
мађарском наставном језику, за период од годину 

дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и 
услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/2010 и 93/2012), 
Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и сарадника, Статутом Висо-
ке техничке школе струковних студија у Суботици и услове за 
извођење двојезичне наставе (српски и мађарски језик). Уз пријаву 
на конкурс кандидати подносе: биографију са подацима о доса-
дашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету и академском звању доктора, списак радова као и саме радо-
ве (на захтев Комисије), доказ о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених и доказ да нису осуђивани (прибавља се у МУП-у). 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити 
секретаријату школе, на адресу: Висока техничка школа струков-
них студија, Марка Орешковића 16, Суботица, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

Ужице

оШ „богосав јанковиЋ“
31242 Кремна

тел. 031/3808-620

Професор математике
са 89% радног времена

Професор математике
са 89% радног времена, за рад у ИО Биоска

Професор математике
са 89% радног времена, за рад у ИО Мокра Гора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, а у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
односно образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да кандидат испуњава услове из чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс прилажу се диплома и уверење о држављанству. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака.

медицинска Школа
31000 Ужице, Немањина 148

тел. 031/3512-694

Наставник инфектологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: лекар специјалиста инфектолог.

Наставник интерне медицине са негом
са 70% радног времена

УСЛОВИ: лекар специјалиста интерне медицине.

Наставник хематологије са трансфузијом
са 10% радног времена

УСЛОВИ: лекар специјалиста интерне медицине или трансфузио-
логије.

Наставник хирургије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: лекар специјалиста хирург.

Наставник неуропсихијатрије са негом
са 30% радног времена

УСЛОВИ: лекар специјалиста неуропсихијатрије, психијатар или 
неуролог.

Наставник педијатрије са негом
са 40% радног времена

УСЛОВИ: лекар специјалиста педијатар.

Наставник гинекологије и акушерства са 
негом

са 55% радног времена

УСЛОВИ: лекар специјалиста гинеколог или акушер.

Наставник болести зуба
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста болести уста и зуба.

Наставник превентивне стоматологије
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста за дечију и превен-
тивну стоматологију.

Наставник фиксне протетике, технологије 
зуботехничарских материјала и стоматолошке 

протетике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

Наставник вежби из стручних предмета 
за образовни профил: зубни техничар и 

стоматолошки техничар
са 75% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије.

Наставник санитарне хемије
са 25% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за санитарну 
хемију или дипломирани фармацеут.

http://www.nsz.gov.rs/
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Наставник фармацеутске технологије 
(теорија, вежбе, блок настава) и других 

стручних предмета за образовни профил: 
фармацеутски техничар

на одређено време у својсту приправника, најдуже 
до 2 године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут.

Наставник фармацеутске технологије 
(теорија, вежбе, блок настава) и других 

стручних предмета за образовни профил: 
фармацеутски техничар

са 62% радног времена, на одређено време у 
својсту приправника, најдуже до 2 године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут.

Наставник стручних предмета за образовни 
профил: физиотерапеутски техничар - оглед и 

физиотерапеутски техничар

Наставник стручних предмета за образовни 
профил: физиотерапеутски техничар - оглед и 

физиотерапеутски техничар
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и 
рехабилитације.

Наставник уже стручних предмета за све 
образовне профиле

Наставник уже стручних предмета за све 
образовне профиле

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

УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник психологије
са 20% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани психолог, односно професор психологије, 
мастер психолог.

Наставник стручних предмета за образовни 
профил: физиотерапеутски техничар и 

физиотерапеутски техничар - оглед (теорија, 
вежбе, блок настава)

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

УСЛОВИ: виши физиотерапеут, струковни физиотерапеут и други у 
складу са Правилником.

Наставник немачког језика
са 30% радног времена, на одређено време - 

приправник, најдуже до 2 године

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм немачки 
језик и књижевност), мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет, односно профил немачки језик 
и књижевност).

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђе-
не Законом о раду и посебне услове предвиђене чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Пријаву, CV и одго-
варајућу документацију (доказ о стручној спреми и уверење о 

држављанству, у оригиналу или оверену фотокопију) доставити на 
горенаведену адресу. Контакт телефони: 031/3512-694 - центра-
ла, 031/3500-531 - секретар школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „богосав јанковиЋ“
31242 Кремна

тел. 031/3808-620

Професор енглеског језика
са 88% радног времена, за рад у матичној школи 
и ИО Мокра Гора, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

Васпитач
за рад у ИО Мокра Гора, на одређено време до 

31.08.2014. године

Васпитач
за рад у ИО Кесеровина, на одређено време до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: VII и VI степен стручне спреме у наведеном занимању, а у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
односно образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

Помоћни радник - спремачица

УСЛОВИ: основна школа, испуњеност општих услова предвиђених 
Законом о раду.

ОСТАЛО: У радни однос у школи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс подносе 
се диплома и уверење о држављанству. Проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака.

предШколска Установа  
„олга јовиЧиЋ рита“

31210 Пожега, Светосавска 9
тел. 031/812-341

Васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или основне академске студије) у трајању од 3 године 
или на студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) - васпитач, у складу са законом; кандидат треба 
да испуњава услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Пријаве се подносе лично или поштом, 
на горенаведену адресу. Уз пријаву на конкурс поднети: краћу 
животну и радну биографију; доказ о образовању у овереној фото-
копији и уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати ће бити писмено 
обавештени о избору.

Обука за активнО  
тражење пОсла

 Наука и образовање
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предШколска Установа „лептириЋ“
14224 Лајковац, Светог Саве 9

тел. 014/3431-066

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: кандидат са одговарајућим високим образовањем на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) и кандидат са завршеним високим образовањем на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са чл. 
42 Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 18/2010).

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: да кандидат има средње образовање: медицинска сес-
тра - васпитач и да има одговарајуће више образовање, односно 
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије), на којима је оспособљен за рад са децом јасленог узраста 
- васпитач, у складу са чл. 39 Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010).

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: 1. оверену фотокопију 
дипломе, односно уверење да кандидат поседује одговарајуће 
образовање; 2. да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом (лекарско уверење); 3. 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; 4. уверење о држављанству Републике 
Србије; 5. извод из матичне књиге рођених. Проверу психофизич-
ких способности кандидата за рад са децом врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Докази о испуњености услова из тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ из тачке 2 доставља се пре закључења уговора 
о раду. Доказ из тачке 3. прибавља установа. Документација не сме 
бити старија од шест месеци. Пријаве са биографијом и потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“.

вршац

предШколска Установа  
„среЋно детињство“
26360 Пландиште, Карађорђева бб

тел. 013/862-315

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног  

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да има средње образовање - медицин-
ска сестра - васпитач и лице које има одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије) на којима је оспособљено за 
рад са децом јасленог узраста – васпитач; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве на оглас са траженом документа-
цијом доставити на горенаведену адресу.

Зрењанин

теХниЧки факУлтет „миХајло пУпин“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

тел. 023/550-501
www.tfzr.uns.аc.rs

Наставник у звање редовног професора 
за ужу научну област Социологија са 

комуникологијом
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор социолошких наука, способност за наставни рад, 
да кандидат има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и више 
научних радова од значаја за развој науке, као и више научних 
радова од значаја за развој науке у ужој научној области објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима, са рецен-
зијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, 
оригинални метод и сл), односно руковођење или учешће у науч-
ним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или 
збирка задатака за ужу научну област за коју се бира и више радо-
ва саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, 
већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој 
области објављених у међународним или водећим часописима, са 
рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на 
међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбе-
ник, монографија или оригинално стручно остварење, остварени 
резултати у развоју научно - наставног подмлатка на факултету, 
учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер ака-
демским студијама.

Наставник у звање редовног професора за ужу 
научну област Математика

са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор математичких наука, способност за наставни рад, 
да кандидат има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и више 
научних радова од значаја за развој науке, као и више научних 
радова од значаја за развој науке у ужој научној области објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима, са рецен-
зијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, 
оригинални метод и сл), односно руковођење или учешће у науч-
ним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или 
збирка задатака за ужу научну област за коју се бира и више радо-
ва саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, 
већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој 
области објављених у међународним или водећим часописима, са 
рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на 
међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбе-
ник, монографија или оригинално стручно остварење, остварени 
резултати у развоју научно - наставног подмлатка на факултету, 
учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер ака-
демским студијама.

Наставник у звање редовног професора за ужу 
научну област Текстилно - одевне науке

са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор технолошких наука, способност за наставни рад, 
да кандидат има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима са рецензијама, као и више 
научних радова од значаја за развој науке, као и више научних 
радова од значаја за развој науке у ужој научној области објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима, са рецен-
зијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, 
оригинални метод и сл), односно руковођење или учешће у науч-
ним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или 
збирка задатака за ужу научну област за коју се бира и више радо-
ва саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, 
већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој 
области, објављених у међународним или водећим часописима, са 
рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на 
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међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбе-
ник, монографија или оригинално стручно остварење, остварени 
резултати у развоју научно - наставног подмлатка на факултету, 
учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер ака-
демским студијама.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу 
научну област Индустријско инжењерство

на одређено време од једне године
2 извршиоца

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу 
научну област Менаџмент

на одређено време од једне године
2 извршиоца

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу 
научну област Инжењерство заштите животне 

средине
на одређено време од једне године

2 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер академских студија, са просеком оцена 
најмање 08,00 на студијама првог степена.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу 
научну област Информатика у образовању

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија студијског програма 
Информатика и техника у образовању са завршеним основним сту-
дијама на Техничком факултету, студијски програми: професор 
информатике, професор технике и информатике или информацио-
не технологије - модул у образовању, са просеком оцена најмање 
08,00 на студијама првог степена.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова кон-
курса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем 
академском и стручном звању, списак објављених научних и струч-
них радова, књиге и саме радове) подносе се Факултету, у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назна-
ком: „За конкурс“.

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

саветодавца

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

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

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

Завршила сам три године на Факултету за економију и менаџмент. 
Због здравствених разлога прекинула сам даље студирање, али испу-
нила сам све предвиђене услове и стекла диплому економисте првог 
степена високог образовања. Да ли могу да конкуришем за радно место 
економског техничара - 4. степен стручне спреме? 
Оно што можемо навести на основу досадашњег искуства у посредовању према исказаним потре-
бама послодаваца за сличним образовним профилима, у већини случајева када се ради о потре-
бама послодаваца из приватног сектора, врста завршене школе није била толико пресудан фактор, 
колико поседовање осталих знања и способности за обављање, нпр. административних послова 
(оператера, техничког секретара, администратора, економског техничара и сл), као што је позна-
вање страних језика и информатичких програма, радно искуство на истим пословима... 
Питање је одлуке послодавца, јер имате вишу спрему него што се тражи. Ником није забрањено да 
конкурише. На конкурс свако може да се јави и наш савет је да конкуришете и на послове у нижем 
степену стручне спреме, уколико сте спремни и заинтересовани да их обављате. Наравно, услове 
за заснивање радног односа, па и захтеве који се тичу стеченог образовања, одређује послодавац, 
у складу са прописима који дефинишу различите области делатности. Конкретно, актима везаним 
за организацију и систематизацију послова се исто конкретно утврђује, те у зависности од тога се 
и врши избор. Имајући у виду да не располажемо подацима о ком конкурсу се ради, као ни о томе 
које средње образовање имате, не можемо дати прецизније информације.

Ко доноси коначну одлуку која лица ће потписати уговор са Национал-
ном службом по програму стручне праксе? Послодавац подноси захтев 
НСЗ, Служба одобрава одређени број лица, наводно шаље списак лица 
која су на евиденцији незапослених, онда послодавац заокружује кан-
дидате и та лица потписују уговор. Да ли постоје критеријуми, нпр. 
време које је проведено на евиденцији, статус волонтера код послода-
вца код којег кандидат жели да обави стручну праксу? Да ли одлуку о 
одабиру доноси НСЗ и да ли незадовољни кандидат, који није одабран, 
а уредно је пријављен код НСЗ и заинтересован за програм стручне 
праксе, има право жалбе или ревизије на одлуку? Сумњам да постоје 
разне злоупотребе овог програма.
Законска регулатива по којој поступа Национална служба за запошљавање, у првом реду Закон о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09 и 88/10) 
и Национални акциони план запошљавања за 2013. годину („Службени гласник РС”, број 117/12), 
прописују да приликом укључивања незапослених лица у мере активне политике запошљавања 
(стручна пракса је једна од мера), предност имају лица која припадају категорији теже запошљи-
вих, а то су: дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци), незапослени без квалифика-
ција или нискоквалификовани, млади до 30 година, вишак запослених, старији од 50 година, жене, 
рурално становништво, особе са инвалидитетом, Роми и корисници новчане социјалне помоћи. 
Као што сте и сами навели, на основу донете одлуке којом се одобрава захтев послодавца за одређе-
ни број лица (одређених компетенција, односно, образовних профила), која ће код њега бити анга-
жована по програму стручног оспособљавања, Национална служба за запошљавање врши селек-
цију лица са евиденције незапослених и упућује их послодавцу који врши крајњи одабир лица која 
ће ангажовати. Предност приликом селекције имају лица која припадају горе побројаним катего-
ријама теже запошљивих. НСЗ упућује послодавцу нешто већи број кандидата од броја који може 
да ангажује, да би могао да изабере кандидате који му одговарају.
Уколико имате било какву примедбу на рад Националне службе за запошљавање, молимо вас да 
попуните Рекламациони лист који ћете добити у филијали НСЗ, да би вашу притужбу НСЗ могла да 
размотри и достави вам одговор.

ОДЛУКА ЈЕ НА 
ПОСЛОДАВЦУ
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Пројекат за Подунавски регион

Један од циљева пројекта је и промоција послова у области речног транспорта, уз 
идентификацију релевантне радне снаге и могућности напредовања у каријери 

Уподунавским општинама у Србији биће реализова-
но 17 пројеката који су добили европске грантове за 
развој, вредне 3,5 милиона евра. Европски пројекат 
за Подунавски регион, у којем учествују два партне-

ра из Србије - београдска општина Савски венац и Школа за 
бродарство, бродоградњу и хидроградњу, има за циљ промо-
висање речног транспорта, повећање могућности запошља-
вања младих, успостављање електронске платформе „Ду-
навска мрежа знања“ и смањење дигиталног јаза у региону 
Југоисточне Европе. Двогодишњи пројекат „Хармонизовани 
речни транспорт кроз образовање и информационе техноло-
гије“ (ХИНТ), финансиран у оквиру Програма транснационал-
не сарадње Југоисточне Европе, треба да одговори на специ-
фичне проблеме речног транспорта у Подунавском региону, 
наглашене и у европским стратегијама и директивама. Про-
блеми се односе, поред осталог, на недостатак квалификова-
них кадрова и недовољну мобилност радне снаге, али и на 
потребу веће употребе ИЦТ алатки специјално дизајнираних 
да одговоре на захтеве и тражњу у речном транспорту. Реа-
лизација програма почела је у децембру 2012. и траје до но-
вембра 2014. године, а пројектни период је подељен на шест 
радних целина (Wp0-Wp5). Вредност пројекта је 1,65 милиона 
евра, од чега је око 1,3 милиона обезбеђено из Европског ре-
гионалног развојног фонда (ЕРДФ), а остало из претприступ-
них фондова (ИПА).

Пројекат ХИНТ представља наставак трогодишњег 
пројекта НЕЛИ (Мрежа образовних институција у области 
унутрашњег водног транспорта на Дунаву) и треба да спро-
веде мере Транснационалног акционог плана утврђеног у 
склопу НЕЛИ.

С обзиром да су вештине и знање у области наутике и 
логистике од кључног значаја за напредак Дунавског реги-
она, партнери из пројекта ХИНТ ангажују се на креирању 
обрасца обуке са циљем стварања квалификованих кадрова 
на бродовима и у лукама, кроз развој пословног и техничког 

концепта, као што су школски брод, пловидбени симулатори 
и симулатори за лучку логистику. Индикатори перформанси 
биће објављени у коначној студији о практичном тренингу.

Један од циљева пројекта је и промоција послова у об-
ласти речног транспорта, уз идентификацију релевантне 
радне снаге и могућности напредовања у каријери. Инфор-
мације о динамици тржишта радне снаге даће четири инфор-
мациона и тренинг центра - у Румунији, Хрватској, Аустрији 
и Мађарској. Пројекат ХИНТ треба да допринесе и смањењу 
дигиталног јаза у региону Југоисточне Европе, кроз низ ак-
ција које олакшавају приступ информацијама и напредним 
информационим технологијама. Предвиђени су постављање 
самооцењујуће платформе за сертификацију запослених у 
области транспорта опасног терета, развој мултимедијалног 
материјала, као и нових модула за учење у области речне 
пловидбе путем електронске платформе. Електронска саве-
тодавна платформа „Дунавска мрежа знања“ повезаће све 
партнере у области образовања, администрације и индус-
трије и служиће за размену знања и искустава.

Координатор пројекта је румунски Поморски центар за 
обуку. У пројекту учествују 23 партнера из девет земаља, 
укључујући Универзитет Крајова, Румунску поморску упра-
ву, словачки Универзитет Жилина, Универзитет примењених 
наука Горње Аустрије, Асоцијацију за промоцију транспорта 
на Дунаву, аустријско Федерално министарство транспорта, 
бугарски Универзитет Русе, хрватски Саобраћајни факултет, 
украјинску Националну поморску академију из Одесе, Унију 
румунских лука на унутрашњим водама, Универзитет за тех-
нологију и економију из Будимпеште.

А.Б.

ЗА БОЉИ РЕЧНИ ТРАНСПОРТ

Запошљавање
Општина Савски венац је ангажована у четири пакета 

пројекта ХИНТ. Радна целина Wp1 тиче се организације и уп-
рављања пројектом, као и припреме и контроле финансија. Па-
кет Wp2 односи се на комуникационе активности усмерене на 
подизање свести јавности о речном транспорту и укључивање 
свих заинтересованих страна кроз средства комуникације (веб 
сајт, промотивни материјал, међународне иницијативе, итд). 
Wp3 пакет се односи на хармонизацију и развој информацио-
не технологије, што подразумева хармонизацију едукационог 
процеса, тренинга и сертификације радне снаге у речном сао-
браћају и организацију радионица. Целина Wp5 усмерена је на 
промоцију запошљавања у речном транспортном саобраћају, 
развој и стварање инфо и тренинг центара који ће обезбедити 
промоцију и могућности запошљавања у сектору.
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Упознај државу Србију

Заједничким напорима политичари и привредници морају више да учине на пољу економије, 
како би млади стручњаци не само остали овде, већ се и враћали из света у своју отаџбину, којој 

имају шта да понуде

Студенти из дијаспоре похађали су тронедељну прак-
су у оквиру пројекта „Упознај државу Србију“, током које су 
се упознали са начином рада локалних самоуправа и ком-
панија, а чији је циљ повезивање младих људи из дијаспо-
ре са матицом. Пројекат који је организовала Национална 
алијанса за локални економски развој (Налед), уз подршку 
Теленор фондације и Амбасаде Швајцарске, већ трећу годину 
заредом омогућио је студентима из дијаспоре да током лета 
обаве праксу у локалним самоуправама и компанијама ши-
ром земље. Они су имали прилику да се упознају са њиховом 
организацијом и радом, али и са кључним привредним и ин-
вестиционим потенцијалима земље.

„Циљ пројекта је да се мотивишу наши студенти који 
живе у иностранству да ураде нешто за добробит Србије. Било 
би добро ако могу да се врате у Србију, а у случају да остану 
у иностранству - да на одређени начин помогну локалним 
самоуправама у којима су имали праксу”, рекла је Даниела 
Додиг, програмски асистент Наледа. Према њеним речима, 
ове године су 23 студента, из Аустрије, Италије, Француске, 
Немачке, САД, Словеније, Русије, Грчке и Шпаније, похађала 
двонедељну праксу у 10 општина и градова. Током треће не-
деље пројекта били су распоређени у компаније које послују 
на територији тих општина, а међу којима су најуспешнији 
привредници у Србији.

„Иза пројекта стоји жеља да се млади људи, који су из 
различитих разлога напустили Србију, мотивишу да се врате 
у домовину и стечено знање и искуство у иностранству при-
мене у својој земљи. Чињеница да ове године још већи број 
компанија учествује у пројекту, сведочи о њиховом интере-
совању за овакав облик сарадње”, рекла је Додигова.

Студенти су имали прилике да се упознају са органи-
зацијом рада локалних самоуправа, али и са великим ком-
панијама. Тања Милосављевић, студент на докторату из 
области лингвистике и предавач српског језика на Филолош-
ком факултету у Марсеју, каже да се за пројекат пријавила 
јер верује да ће јој помоћи у будућем раду.

„Пројекат је одлично осмишљен, у циљу повезивања 
дијаспоре са матицом. Желела сам да се упознам са реалном 
ситуацијом у Србији, како бих могла што боље да предста-
вим Србију у Француској”, каже Тања. Према њеним речима, 

пракса ће студентима у великој мери користити, јер су успе-
ли да се упознају са свим активностима локалне самоуправе, 
чија су им врата била потпуно отворена. 

Студенткиња хемије у Бечу, Катарина Кумпф, други пут 
учествује у пројекту, а праксу је обављала најпре у Општини 
Звездара, а затим у компанији „Месер Техногас“. 

„Постоји велика разлика између функционисања једне 
општине и компаније. Упознала сам се са глобалном админи-
страцијом и начином рада у општини, али с обзиром да сту-
дирам хемију, у ‚Техногасу‘ радим оно што ће бити мој будући 
посао”, каже Катарина.

Зорана Јосић, која студира политику и економију Бал-
кана на постдипломским студијама у Грчкој, провела је две 
недеље на пракси у Управи града Београда, а трећу недељу у 
јавном предузећу „Београдска тврђава”.

„С обзиром да сам током студија имала праксу у држав-
ној администрацији, овога пута сам видела нову перспекти-
ву целог државног апарата и његовог функционисања”, каже 
Зорана и додаје да је пракса била веома корисна.

Сомборској варошкој администрацији придружио се 
студент економије, финансија и менаџмента факултета у Ми-
лану, Василије Марковић. Рођени Новосађанин у Сомбору ће 
провести три недеље, а поред увида у рад градских власти, 
Василије ће имати прилику да практична знања о бизнису 
допуни и у „Сомболеду”. Помоћ у стицању нових знања су му 
пружили и у овдашњој Канцеларији за локални економски 
развој.

„Имао сам прилику да напишем извештај о припре-
мању пројеката, али и како се они спроводе на терену, при-
суствујем и седницама Градског већа Сомбора. Дакле, имам 
несвакидашње лепу прилику да добро упознам начин функ-
ционисања државне, пре свега локалне управе у Србији, у 
коју бих желео да се вратим након завршеног школовања”, 
рекао је Василије за новосадски „Дневник”. 

„Не бих да будем арогантан, али очигледно је да зајед-
ничким напорима политичари и привредници морају више 
да учине на пољу економије, како би млади стручњаци не 
само остајали овде, већ се и враћали из света у своју отаџби-
ну, којој имају шта да понуде”, каже Василије.

	 	 	 	 A.Б.

НЕСВАКИДАШЊА ПРИЛИКА
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Пројекти Београдске отворене школе

Средње стручне школе су привлачне јер пружају обе могућности, наставак школовања и 
запослење. Међутим, основни проблем је неповезаност образовања и тржишта рада - углавном 

се школују профили за које нема посла и који су суфицитарни на тржишту рада

Средње стручно образовање у Србији обухвата знатан 
број младих. Према подацима из школске 2009/10. го-
дине, удео ученика/ица који похађају средње стручне 
школе износио је 74% (211 618 уписаних). Средње стру-

чне школе су привлачне јер пружају обе могућности, наста-
вак школовања и запослење. Међутим, основни проблем је 
неповезаност образовања и тржишта рада - углавном се шко-
лују профили за које нема посла и који су суфицитарни на 
тржишту рада. План уписа у средње школе не прати потребе 
тржишта рада. Ово је само један од изазова неусклађености 
система образовања и тржишта рада. 

Београдска отворена школа ће пројектом „МУСТРА - 
дијалогом до модела усаглашавања система образовања и 
тржишта рада”, настојати да дâ допринос превазилажењу 
овог и других изазова повезаних са неусклађеношћу система 
образовања и тржишта рада, како би се младима у Србији 
пружила могућност да лакше нађу први посао по завршетку 
формалног образовања. План пројектних активности биће 
заснован на посебно прилагођеној методологији дијалога 
између заинтересованих страна у области усаглашавања по-
треба тржишта рада и система образовања, посебно средњег 
стручног образовања. Методологија дијалога биће израђена 
на основу два приступа заступљена у другим европским др-
жавама и подржана од стране ЕУ и Савета Европе: структур-
ни дијалог и консултативни процес.

Пројектом је предвиђена израда сажетог предлога прак-
тичне политике - документа са закључцима и препорукама 
за унапређење дијалога заинтересованих страна у проце-
су усаглашавања система образовања и потреба тржишта 
рада на територији Града Београда у областима финансија/
економије и трговине/услуга. Сврха сажетка предлога прак-
тичне политике је да унапреди практично политички оквир 
у области реформе средњег стручног образовања у Србији. 
Пројекат се реализује у периоду од 1. јула до 31. децембра 
2013. године, а реализацију активности је подржао Solidar 
Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) - Канцеларија у Србији. 

Пројекат „Занимају ме занимања - унапређење запо-
шљивости младих кроз каријерно информисање средњош-
колаца о занимањима“ бави се повећањем запошљивости 
младих кроз унапређење система каријерног информисања 
средњошколаца о занимањима. Кроз пројекат ће бити орга-
низована дводневна тренинг обука за 20 наставника и са-
радника (тим од по двоје представника из 10 школа), према 
програму акредитованом од стране Завода за унапређивање 

образовања и васпитања. Обука ће бити одржана од 11. до 13. 
августа у Ковачици, Србија.

Након реализоване обуке тимови наставника/стручних 
сарадника ће за ученике своје школе организовати ради-
онице каријерног информисања. Пројектом је предвиђена и 
организација „job shadowing” посета („сенка на послу”), како 
би се помогло младима да се што боље упознају са приро-
дом појединих занимања и са потенцијалним послодавцима. 
БОШ ће организовати и мониторинг посете, како би се помог-
ло наставницима и сарадницима у извођењу радионица или 
посета представницима занимања.

Видео материјали о карактеристикама појединих за-
нимања биће представљени у оквиру Виртуелног сајма за-
нимања који ће бити организован у оквиру портала www.
karijera.bos.rs. Пројекат се реализује у периоду од 1. јуна до 
30. новембра 2013. године, а реализацију активности је подр-
жао Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Канцела-
рија у Србији.

ДИЈАЛОГОМ ДО ДОБРОГ МОДЕЛА

Препреке и изазови
У покушају да се промени лоша статистика и негативни 

трендови, пред младе људе постављају се различите дилеме. 
Иако  носиоци савременог друштва, млади у Србији су неза-
послени - свака друга млада особа у Србији је у потрази за 
послом. Основни узроци лошег положаја младих у Србији су 
свима добро познати и укључују неусаглашеност понуде и пот-
ражње на тржишту рада, неусклађеност образовног система 
са реалним потребама привреде, закаснело реструктурирање 
друштвених предузећа, неспособност привреде да креира нове 
послове и ниску стопу самозапослености младих - каже се у 
саопштењу Уније послодаваца Србије (УПС). Унија у сарадњи са 
Савезом самосталних синдиката Србије и УГС „Независност”, 
а уз подршку SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA, ре-
ализује истраживање које се бави оценом ефеката активних 
мера политике запошљавања, потребама тржишта рада и ста-
тусом и положајем младих. Реализацију овог истраживања 
подржали су Министарство омладине и спорта, Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике, Национална служба 
за запошљавање и Инфостуд.

Истраживање треба да представи реалну ситуацију на 
тржишту рада, препреке и изазове са којима се сусрећу како 
послодавци, тако и млади, а чијим решавањем је могуће обез-
бедити веће учешће младих у мерама и програмима активне 
политике запошљавања, подизање нивоа квалитета постојећих 
обука и стицање нових вештина и квалификација, већу моти-
висаност за развијање техника самозапошљавања и предузет-
ничког духа код младих, боље оспособљавање младих за ак-
тивно тражење посла, као и унапређење система информисања 
младих.
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Јавни радови у централном Банату

Реализација јавних радова почела је 1. јула, а на 
пословима у трајању од 2 до 4 месеца ангажовано 
је 76 незапослених, различитих струка

У свих пет општина централног Баната током ове године  
реализоваће се 10 пројеката јавних радова. Реализација јав-
них радова почела је 1. јула, а на пословима у трајању од 2 до 
4 месеца ангажовано је 76 незапослених, различитих струка. 
По два јавна рада одвијају се у општинама Нови Бечеј, Сечањ 
и Житиште, један на подручју општине Нова Црња, док се у 
зрењанинској општини реализују три јавна рада.

На подручју општине Нови Бечеј спроводе се два јав-
на рада, на којима ће, током 4 месеца, бити ангажовано 17 
лица. Дом здравља је извођач пројекта „Здрав живот старих”, 
на коме ради 6 радника, док на пројекту „Одржавање и об-
нављање јавне инфраструктуре” ради 11 лица, а извођач је ЈП 

„Комуналац” из Новог Бечеја. У општини Житиште обављају 
се два јавна рада у трајању од по 4 месеца.  

Удружење грађана „Моје парче Европе” је извођач јавног 
рада „Уређење и одржавање спортских терена и дечијих 
игралишта у општини Житиште”, на коме је ангажовано 10 
лица, а такође 10 лица  ради на чишћењу и уређењу улич-
не каналске мреже, где је извођач  житиштанско ЈП „Развој”. 
Чишћење и одржавање зелених јавних површина и сеоских 
гробља је четворомесечни пројекат у општини Нова Црња, на 
чијој реализацији је ангажовано 10 лица, а извођач је ЈКП „8. 
август”.

Уређење и одржавање инфраструктуре су активности на 
два јавна рада у општини Сечањ: уређење спортско-рекреа-
тивног центра „Језеро” и јавних површина у насељеном месту 
Крајишник и уређење   јавних површина, месног гробља и 
прилаза гробљу у МЗ Јарковац. Извођач оба јавна рада је ЈКП 
„Сечањ”. Током три месеца у Јарковцу ће на одређено време 
радити четири лица са евиденције незапослених. Реч је о 
особама из социјално угрожених категорија, којима је посао 
најпотребнији. 

Живко Бошков, координатор јавног рада у Јарковцу, ис-
тиче: „Од огромног значаја је јавни рад за село. Имамо мно-
го јавних површина, било је доста неуређено. Јавни радови 
су прилика да се парк, гробље, простор око пијаце и остале 
зелене површине уреде и доведу у нормално стање.” Слично 
оцењује и координатор рада који се одвија у селу Крајишник, 
Зељковић Стево: „У Крајишнику је много старачких домаћин-
става, велики је одлив становништва, отуда је доста површи-
на неуређено. Сређује се парк, јавне површине, раскрснице, 
површине око напуштених кућа. Јавни рад нам много значи 
- село је препорођено у визуелном смислу, потпуно другачије 
него што је било пре три недеље”. На овом раду, током 4 месе-
ца, радове ће обављати 10 лица.

Три јавна рада реализују се на територији зрењанинске 
општине, а на њима је ангажовано 15 лица. Извођач јавног 
рада „Рудолфов дар - Rudolfsgnad” је Удружење за српско-не-
мачко пријатељство у Книћанину. Под окриљем зрењанин-
ског Геронтолошког центра  ангажовано је 10 лица, за посло-
ве геронтодомаћица. По једна геронтодомаћица ће током 
наредна четири месеца пружати услуге неге и помоћи у 
кући у десет насељених места у општини Зрењанин, у оквиру 
јавног рада „Помоћ у кући”. 

	 	 	 А.	Штрбац

ОД ВЕЛИКОГ  
ЗНАЧАЈА

Помоћ у кући
И трећи јавни рад у Зрењанину је из оквира социјално-ху-

манитарних активности - Помоћ у кући за остареле особе са 
елементима базичне неге. Извођач је Каритас из Зрењанина, 
а током четири месеца послове обављају две медицинске сес-
тре са евиденције НСЗ, Лидија Агуши Чордаш и Ерика Сивери. 
Пружају услугу медицинске неге тежим болесницима - одр-
жавање хигијене, мерење притиска и нивоа шећера, по потре-
би и услугу помоћи у кући. Од 2010. године сестре Лидију и 
Ерику организација Каритас по потреби ангажује на одређено 
време за услуге медицинске неге, па су већ стекле праксу за 
ову врсту послова и имају сертификат Каритаса да су обучене 
геронтодомаћице. На овом јавном раду опслужују мрежу од 
око 30 корисника на подручју Зрењанина. Често су корисници 
непокретни, лежећи болесници којима је нужна редовна нега. 
Како би услуга на терену била потпуна, Каритас је на реверс за 
један број корисника уступио опрему и помагала - болесничке 
кревете, декубиталне душеке, колица и др. Од координатора на 
овом јавном раду, Тибора Халмаија, сазнали смо да је органи-
зација Бискупијски Каритас Зрењанина до сада четири пута 
реализовала пројекте јавних радова у Зрењанину, на активнос-
тима кућне неге и помоћи у кући, у оквиру којих су пружане 
услуге геронтодомаћица и медицинских сестара. Са поносом 
истиче да је 11 незапослених било ангажовано на овим пројек-
тима, а и данас 6 ради у Каритасу, што пројекте, у извесном 
смислу, чини одрживим.

Бискупијски Каритас Зрењанина је хуманитарна органи-
зација, члан националног Каритаса Србије и Каритасове ин-
тернационалне мреже која делује у 190 држава света.
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Како повећати задовољство запослених

Питајте запослене за мишљење, нека стекну осећај да имају утицај на одлуке које се доносе. Не 
дозволите да ваши запослени буду само извршиоци

Сви смо свесни важности задовољства запослених - за-
довољан запослени је посвећен послу, веран, одгово-
ран, продуктиван. Осећајући се као вредан члан тима, 
даје велики допринос успешном пословању целог пре-

дузећа. Један од највише истицаних узрока незадовољства 
запослених у Србији јесте начин на који се води комуника-
ција у предузећу. Послујемо у доба када је време ресурс који 
најчешће недостаје, а када времена нема, прво што трпи је 
брига о ситним, наизглед успутним стварима, које у ствари 
много значе и одређују став запослених према свом послу и 
целом предузећу. Повећајте степен транспарентности и ути-
чите позитивно на организациону културу.

И у добру и у злу
Питајте запослене за мишљење, нека стекну осећај да 

имају утицај на одлуке које се доносе. Не дозволите да ваши 
запослени буду само извршиоци. Чак и ако је у неким трену-
цима једноставније донети самосталну одлуку и пренети је 
на ниже нивое како би се она извршила, покушајте да пита-
те своје запослене шта они мисле о проблему, јер не само да 
можете добити од њих добар предлог, већ ћете их учити да 
размишљају о свом послу, могућим побољшањима, градиће-
те их и лично и професионално, али изнад свега - указаћете 
им пажњу и показати да се њихово мишљење цени и да ће 
се размотрити, па макар ви на крају и одлучили другачије 
(наравно, ако тако поступите, свакако им објасните разлоге и 
захвалите на предлогу).

Ваши запослени не треба да буду заинтересовани само 
за свој лични учинак - важно је и да виде ширу слику, да њи-
хов рад утиче и на пословне резултате предузећа. На вама 
је избор да ли ћете говорити о тачним цифрама или рела-
тивним односима, битно је да их информишете. Искористи-
те прилику и да заједно са њима размотрите могућности 
побољшања или да их упутите у планове за будући период. 
Такође, искористите прилику и да их све похвалите и тиме 
додатно мотивишете како бисте заједно у наредном периоду 
остварили још боље резултате.

 Успехе компаније делите са запосленима. А како са 
проблемима? Свакако да за одређене проблеме које преду-
зеће има зна само менаџмент на којем је и одговорност за 
њихово решавање, али неке од проблема сигурно да може-

те поделити са својим запосленима. Тиме ћете им дати до 
знања да сте тим „и у добру и у злу“, да је комуникација ис-
крена и отворена, а можете остварити и додатне користи, јер 
ћете можда чути и неки конструктиван предлог за решење 
проблема.

Ради боље комуникације и бољег разумевања међу 
секторима, али и стварања осећаја заједништва и рада за је-
динствени циљ, пронађите начин да редовно информишете 
запослене о најважнијим дешавањима у другим секторима. 
У ту сврху пронађите канал који је одговарајући за вашу фир-
му и за који знате да ће бити ефикасан - то може бити кратак 
извештај који ће шеф сваког сектора написати и послати гру-
пним мејлом запосленима у другим секторима. Извештаје 
можете објављивати на интерним страницама ваше компа-
није или их кратко презентовати на заједничким састанци-
ма. Битно је само да до људи стигне информација, јер према 
спроведеном истраживању, чак 42% запослених испитаника 
није задовољно тиме колико су упознати са радом колега из 
других сектора.

Радни услови
Већина запослених у Србији сматра да има добре рад-

не услове, а првенствено су задовољни уређењем послових 
просторија у којима се осећају пријатно. Ако је то случај и у 
вашој компанији, немате разлога за бригу. Ипак, запослени 
би радне услове оценили још боље када би се више пажње 
посветило следећим стварима.

• Поштовање	паузе	за	ручак
„Нисам стигао/стигла да доручкујем/ручам“, нека то 

више не изговоре ваши запослени. Охрабрите их да користе 
паузу за ручак, поготово када приметите да се неки запос-
лени превише унесу у посао и због тога престану да поштују 
сопствене потребе. Вама су потребни задовољни запослени, а 
потребе за храном, као егзистенцијалне потребе, основне су 
на лествици људских потреба.

• Простор	за	одмор	унутар	пословне	зграде		
Не заборавите да је за продуктиван рад битан одмор. И 

да није једино важно колико ваши запослени раде, већ и како 
раде - колико ефикасно троше своје радно време. Да би били 
усмерени на посао и дали свој максимум, пружите им ме-
сто где могу да се одморе када им је то потребно - не мора 
постојати посебна просторија, то може бити кухиња која ће 

ПОВЕРЕЊЕ ЈЕ ТЕМЕЉ
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имати део за одмор, али у сваком случају обезбедите при-
годне услове за одмор.

• Обезбеђење	већег	паркинг	простора		
Ако стигнете до ове ставке, а све претходне сте испуни-

ли, постигли сте много у погледу радних услова. Ваши за-
послени су, верујемо, врло задовољни условима које сте им 
обезбедили.

• Организација	посла	и	могућности	напредовања
Од нивоа личне организованости у великој мери зависи 

и ниво стреса под којим ћемо бити. Слично, квалитет радног 
места у великој мери зависи од нивоа организације која по-
стоји у предузећу. У великим системима постоји јаснија орга-
низација посла, али то не значи да систем не треба створити 
и у мањим фирмама.

Могућности за напредовање
У данашње време некако је логично да ће један запос-

лени имати бројна задужења која ће некад и превазилази-
ти опис радног места, али будите опрезни. Имајте у виду да 
ће незадовољство ваших запослених нарасти, уколико због 
недовољно добро дефинисаних надлежности и одговорности 
дођу у ситуацију да им се послови преклапају.

Са друге стране, без обзира на то да ли у вашој компанији 
постоји стриктна организациона структура и развијен сис-
тем по којем је тачно утврђено када и како је могуће напре-
довати, ставите им до знања да могућности за напредовање 
постоје. Процените њихов рад, оцените их и представите им 
резултате. Сазнајте њихове амбиције и где себе виде у вашој 
компанији. Објасните шта је потребно да тамо и стигну. Осим 
начина за напредовање у оквиру радне позиције, упознајте 
их и са начинима преласка са једног радног места на друго. 
Нека виде своју перспективу у вашој компанији.

Осим могућности напредовања, не заборавите да на 
задовољство запослених значајно утиче и могућност усавр-
шавања. Запослени изузетно цене послодавца који им 
обезбеђује неопходне и квалитетне обуке и на тај начин им 

омогућава да се професионално усавршавају, али повећај-
те њихово задовољство и идите корак даље - омогућите им 
чланство у струковним удружењима, поготово уколико то не 
представља велики трошак или ако сматрате да ће ефекат 
надмашити иницијални трошак.

Међуљудски односи и лојалност
Темељ сваког здравог међуљудског односа је поверење, 

што значи да је свакој компанији која жели да има здраву 
пословну климу изузетно важно поверење на релацији 
послодавац - запослени. То је нешто што се негује константно, 
свакодневно и што у великој мери дефинише доброг посло-
давца и компанију. Због тога је од велике важности стално 
слање поруке запосленима да су битни за успех компаније, 
јер то не само да ће позитивно утицати на однос између ме-
наџмента и запослених, већ и између самих запослених, кроз 
пријатну организациону климу. Такође, водите рачуна о томе 
да, у сваком тренутку, према свим запосленима примењујете 
и поштујете исте стандарде, да се према свима опходите на 
исти начин. Ваши запослени ће знати то да цене, а то ће се 
пре свега манифестовати кроз њихово дугорочно везивање 
за фирму.

Када запослени говоре о свом односу према компанији 
у којој раде, себе доживљавају као лојалне чланове тима и 
осећају да су сви у служби истог циља. Ипак, како би се пос-
пешио тимски дух, на нивоу компанија требало би организо-
вати више „тимбилдинг“ активности. Осмислите их, пријаће 
тиму, али и вама.

Чиниоци који опредељују степен задовољства радним 
местом су многобројни. Ипак, данас се као кључна и као нај-
више истицана помињу два:

• Сигурност	радног	места
Сигурност радног места је нешто што се никада до краја 

не може загарантовати, али је изузетно важно, уколико је 
компанија у могућности то да обезбеди својим запосленима. 
А када и дође до потребе за променом броја запослених, да 
компанија управља променама обазирући се на добробит за-
послених и што већем броју радника обезбеди колико-толико 
сигурну будућност.

• Баланс	између	приватног	и	пословног	живота
Равнотежа између посла и приватног живота је мож-

да највећи изазов са којим се запослени данас сусрећу. Све 
оштрија конкуренција на тржишту и све већи порив за сти-
цањем профита доводе до тога да људи све више времена 
проводе на послу, а често се јавља потреба да и од куће ураде 
нешто или бар буду доступни. Сигурно је да приватни живот 
трпи. Опасност настаје ако таква ситуација предуго траје, јер 
може доћи до сагоревања запослених. Мислите на време и 
покушајте то да избегнете. Пратите рад ваших запослених и 
реагујте када приметите да су на измаку снага, покажите 
да бринете. Наравно, у границама у којима то посао може да 
поднесе.

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

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

адресе филијала нсЗ

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

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

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)


