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на радУ

ПРОПИСИ ДОБРИ, 
ПРИМЕНА СПОРНА
На папиру je уредно испоштовано све што Правилник о 
заштити на раду приликом извођења грађевинских радова 
прописује, али градилишта остају небезбедна, а место рада 
неуређено

сајам едУкација, пракси и послова  
Career Days 2012

КОРАК КА БУДУЋНОСТИ
Јединствена прилика за младе, успешне, амбициозне људе 
да на најлакши, најбржи и најефикаснији начин ступе у 
директан контакт са послодавцима и нађу најбоље решење 
за своје каријере

јавни радови за запошљавање 
особа са инвалидитетом

ОДОБРЕНО 311 
ПРОЈЕКАТА
Посао ће добити 2074 лица - 1355 особа са инвалидитетом и 
719 персоналних асистената
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НОВА ЕНЕРГИЈА
Тежак положај грађевинске индустрије Србије, у којој је све 

више неликвидних фирми, одразио се и на ефекте Уредбе о безбед-
ности и здрављу на раду на привременим или покретним гради-
лиштима, која је у пуној примени од 1. јула прошле године, кон-
статовано је на недавно одржаној трибини, коју су организовали 
Удружење за грађевинарство, ИГМ и стамбену привреду Привред-
не коморе Србије и координатори безбедности и здравља на раду. 

Овом уредбом прописани су минимални захтеви које су ин-
веститор, заступник инвеститора за реализацију пројекта, коор-
динатор у фази израде пројекта, координатор у фази извођења 
грађевинских радова, послодавац и друга лица дужни да испуне 
у обезбеђивању примене превентивних мера у циљу безбедности и 
здравља на раду на привременим или покретним градилиштима.

„Није заштита на раду само да радник има шлем, ципеле и 
рукавице. Свака скела мора да има свој пројекат, да буде званич-
но примљена, како не би дошло до рушења и угрожавања живота. 
Такође, сви радници који раде у специфичним условима, као што је 
на пример рад на висини, морају имати дозволу за такав рад“, на-
глашава Горан Родић, секретар Удружења ПКС за грађевинарство, 
ИГМ и стамбену привреду.

На овогодишњим „Данима каријере“ тридесетак компанија је 
заинтересованим посетиоцима понудило могућности за почетак 
каријере, а десетак и едукативне програме. Све компаније имају 
припремљен одговор на тренутну кризу, а заједнички им је и став 
да ће на све начине настојати да очувају и развију постојеће људске 
ресурсе.

„Млади људи доносе једну нову енергију, која је неопходна 
свакој организацији и за њих су врата Управе града Београда увек 
отворена. Кроз програм ‚БГ пракси‘ пружили смо им прилику да 
стекну своја прва радна искуства и својим залагањем отворе и 
могућност запошљавања. Добру прилику нуде и велике компа-
није које су данас са нама. Оне су у Србију донеле нови начин раз-
мишљања и нову радну етику“, рекао је градоначелник Београда 
Драган Ђилас, отворивши „Дане каријере“ у београдском Белекспо 
центру.

Национална служба за запошљавање је у фебруару текуће го-
дине расписала Конкурс за организовање спровођења јавних радо-
ва. Планирано је да се у ову меру укључи око 6.000 незапослених 
особа, међу којима се налази и око 2.000 особа са инвалидитетом и 
персонални асистенти. Средином априла одобрено је 311 пројека-
та, у оквиру јавних радова намењених особама са инвалидитетом, 
на којима ће посао добити 2074 лица. На пројектима ће бити за-
послено 1355 особа са инвалидитетом и 719 асистената. Из буџета 
Министарства економије и регионалног развоја у овој години је за 
те намене издвојено више од 470 милиона динара.

Први овогодишњи сајам запошљавања у Средњобанатском 
округу окупио je 29 послодаваца, који су тражили извршиоце за 
214 радних места. Највећи број незапослених заинтересован је за 
рад у страним фирмама, првенствено немачком „Дрекслмајеру“ и 
француском „Мекапласту“.

Редакција



Кластерима и инкубаторима неопходна подршка

Развој привреде и повећање тржишне 
конкурентности захтевају подизање капацитета 
постојећих и новооснованих привредних 
субјеката, као и стварање амбијента за 
привлачење страних директних инвестиција

О препрекама, шансама и изазовима за Србију и МСПП 
сектор, расправљало се на недавно одржаном Ок-
руглом столу “Значај пословних инкубатора, клас-
тера, индустријских зона и паркова за развој домаће 
привреде - Идемо ли у корак са земљама ЕУ и земља-

ма у региону?“ Организатори овог значајног скупа, на којем је 
презентована и „Анализа стања пословне инфраструктуре у 
Републици Србији“, били су Привредна комора Београда, На-
ционална агенција за регионални развој, Институт за терито-
ријални економски развој и Клуб првих жена.

Развој пословне инфраструктуре у Србији почео је са про-
цесом економске трансформације земље у тржишно оријен-
тисану привреду. Први субјекти пословне инфраструктуре су 
основани 2005. године, са регистрацијом првих кластера и по-
словних инкубатора. Од тада је њихов број у константном по-
расту, а капацитети све значајнији.

У оквиру „Анализе стања пословне инфраструктуре у Ре-
публици Србији“, аутора Драгише Мијачића, идентификована 
су 23 пословна инкубатора, 85 кластерских иницијатива, 92 ин-
дустријске зоне, 2 постојећа и 4 планирана индустријско-тех-
нолошка парка, 4 постојеће и 4 планиране слободне зоне и 66 
браунфилд локација. 

Утврђена је и неједнака географска распрострањеност 
елемената пословне инфраструктуре, која је значајније кон-
центрисана у пет великих градова - Београду, Новом Саду, 
Нишу, Суботици и Крагујевцу, с обзиром да су у њима присутни 
донаторски програми и регионалне агенције за развој, који су 
допринели ширењу идеје и свести о потребама развоја инфра-
структуре. 

На регионалном нивоу, такође, постоји значајна разлика у 
концентрацији пословне инфраструктуре између Региона Бео-
града и Региона Војводине са једне, и Региона Шумадије и За-
падне Србије и Региона Јужне и Источне Србије са друге стране. 

Помоћ државних и покрајинских институција у значајној 
мери је допринела развоју елемената пословне инфраструк-
туре. Владин програм развоја кластера допринео је оснивању 

многобројних кластер иницијатива у Србији, као и ширењу 
идеје о умрежавању у кластере међу привредницима и повеза-
ним институцијама. Покрајински секретаријат за привреду, та-
кође, имао је значајна улагања у кластере и инкубаторе у више 
програмскх циклуса, а улагања из НИП-а су помогла изградњи 
индустријских зона у 50 градова и општина Србије. 

Развој пословне инфраструктуре помогли су и неки од до-
наторских програма, међу којима треба издвојити ENTRANS 
програм, финансиран од стране Владе Краљевине Норвешке, 
затим неколико пројеката ЕУ, као што су SECEP, RSEDP 2 и MISP, 
GIZ пројекат развоја приватног сектора, VBF, LEDIB пројекат 
финансиран од стране Владе Краљевине Данске, BBI пројекат 
који је финансирала Влада Аустрије и USAID пројекат „Конку-
рентност.“

У закључку поменуте студије, између осталог, наводи се 
да кластери и пословни инкубатори немају стабилне изворе 
финансирања, што утиче на њихову ликвидност, а тиме и на 
квалитет људских ресурса. Недостатак финансијских средста-
ва директно утиче и на број запослених, који је недовољан, како 
у кластерима, тако и у инкубаторима. Обука постојећих кадро-
ва одвија се углавном захваљујући донаторским програмима. 

Веома мали број кластера успева да преживи од наплате 
чланарине, а исто је и са инкубаторима. Зато и једни и други 
траже спас у субвенцијама из јавног сектора и средствима из 
донаторских фондова, што нису одржива решења. Поред тога, 
већина нема довољно развијене капацитете за успешно апли-
цирање код доступних фондова. 

Анализом пословне инфраструктуре утврђена је и слаба 
повезаност између кластера, инкубатора, универзитета и раз-
војних агенција. Изузетак су елементи пословне инфраструкту-
ре у Новом Саду и Суботици, који међусобно одлично сарађују. 

Због свега тога, један од прелиминарних закључака 
учесника Округлог стола је да је постојећој пословној инфра-
структури у Србији неопходна организована институционална 
подршка.

      СМЦ

Велике могућности за 
    локални развој

Развој пословне инфраструктуре у Републици Србији тече 
паралелно са осталим процесима економске трансформације у 
тржишно оријентисану привреду. Овај процес је углавном фи-
нансиран из средстава међународних донатора и надлежних 
министарстава. У многим случајевима пословна инфраструк-
тура се развија ванинституционално, на иницијативу приват-
них агенција, невладиних организација, или пак као иниција-
тива појединаца, који су својим личним залагањем желели да 
унапреде привредни развој у својим срединама. 

Како ниво развијености пословне инфраструктуре и њена 
ефикасност у пословању директно утичу на локални економ-
ски развој, неопходно је успоставити блиску сарадњу између 
јавног и приватног сектора, развојних агенција, привредних 
комора и свих других релевантних институција. 

пословна инФрасТрУКТУра



   |  Број 462  |  25.04.2012. Бесплатна публикација о запошљавањуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs4 

Милиони житеља Југоисточне Европе одлазе из својих 
земаља привучени атрактивним могућностима 
за наставак каријере, платом и генерално бољим 
условима. Истовремено, земље губе људски капи-
тал такозваним интерним одливом мозгова, пошто 

стручњаци разних профила напуштају своје послове ради боље 
плаћених, за које њихове квалификације нису неопходне. 

Мењати свет упркос свему
Многе земље региона покушавају да тај „одлив“ претворе у 

„прилив“, комбиновањем државних и приватних, али и студент-
ских иницијатива. Једна од таквих је иницијатива студентске ор-
ганизације „Ајсек“ (AIESEC), која већ 18 година заредом у Београ-
ду, Нишу и Новом Саду организује „Дане каријере“ (Career Days), 
највећи сајам запошљавања и развоја каријере на овим просто-
рима.

„Драго ми је да у време једне од највећих економских криза 
стојим иза једног оваквог пројекта, који без обзира на препреке, 
мења свет око нас. На овај начин афирмишемо потенцијал мла-
дих наше земље и омогућавамо успешним, амбициозним и висо-
кообразованим људима да на најлакши, најбржи и најефикаснији 
начин ступе у директан контакт са послодавцима, искористе је-
динствену прилику која им се пружа и нађу најбоље решење за 
своје каријере. Прошле године 100 младих људи је нашло посао 
управо на ‚Данима каријере‘, док је 150 добило могућност прак-
се у најреномиранијим компанијама са ових простора“, рекао је 
Дино Делић, из организације „Ајсек“, и нагласио да кроз интер-
вјуе, презентације и интерактивне радионице, које фирме спрово-
де на лицу места, млади постају потенцијални кандидати за по-
сао у компанијама које су сами одабрали. Такође, биографије свих 
посетилаца који се региструју у базу података „Дана каријере“ 

биће доступне компанијама учесницама, које на тај начин могу 
брзо и ефикасно да реше питање кадрова, када се јави потреба.

„Млади људи доносе једну нову енергију, која је неопходна 
свакој организацији и за њих су врата Управе града Београда 
увек отворена. Кроз програм ‚БГ пракси‘ пружили смо им при-
лику да стекну своја прва радна искуства и својим залагањем 
отворе и могућност запошљавања. Добру прилику нуде и велике 
компаније које су данас са нама. Оне су у Србију донеле нови на-
чин размишљања и нову радну етику“, рекао је градоначелник 
Београда Драган Ђилас, отворивши „Дане каријере“ у београд-
ском Белекспо центру.

Најпожељнији послодавци
На овогодишњим „Данима каријере“ тридесетак компанија 

је заинтересованим посетиоцима понудило могућности за по-
четак каријере, а десетак и едукативне програме. Све компаније 
имају припремљен одговор на тренутну кризу, а заједнички 

Сајам едукација, пракси и послова - Career Days 2012

КОРАК КА 
БУДУЋНОСТИ

Кроз интервјуе, презентације и интерактивне радионице, које фирме спроводе на лицу места, 
млади постају потенцијални кандидати за посао у компанијама које су сами одабрали. Биографије 
свих посетилаца који се региструју у базу података „Дана каријере“ биће доступне компанијама 

учесницама, које на тај начин могу брзо и ефикасно да реше питање кадрова, када се јави потреба
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им је и став да ће на све начине настојати да очувају и развију 
постојеће људске ресурсе. 

„Кока-Кола Хеленик“ (Coca-Cola Hellenic) је компанија у којој 
би волео да ради највећи број посетилаца прошлогодишњег 
сајма. Компанија запошљава локалне кадрове, стално улаже у 
локално тржиште и подржава локалну заједницу. Продаја је ба-
зична делатност и кадрови који се њоме баве су најобученији. 
Међутим, компанија обухвата и производни систем, сектор снаб-
девања, али и све остале секторе који су неопходни за опстанак 
једне велике компаније. Посао у компанији „Кока-кола Хеленик“ 
могу да потраже сви који имају воље и жеље за успехом и напре-
довањем у професионалном смислу. 

„Кока-Кола ХБЦ покушава да привуче, мотивише и задржи 
талентоване запослене, а заузврат да их ангажује, обучи и на-
гради на адекватан начин, уз обезбеђивање сигурног, здравог, 
позитивног и разноврсног места за рад, на коме нема дискрими-
нације. Настојимо да свима пружимо једнаке шансе. Развили смо 
велики број програма који омогућавају, пре свега младим људи-
ма, да се равијају даље. Имамо програм за младе дипломце који 
желе да брзо напредују до менаџерских позиција и програм за 
младе таленте који су још увек на студијама. Поред тога, одржа-
вамо партнерство и са организацијама и факултетима, у жељи 
да прилагодимо компанију младима, али и да је прикажемо као 
место на коме могу да остваре задовољавајућу каријеру“, рекла 
је Милица Петровић, представник Сектора за људске ресурсе ове 
компаније, и позвала дипломце да се пријаве на „Кока-кола ме-
наџмент тренинг програм“, који је управо покренут.

Нове, младе и амбициозне кадрове на „Данима каријере“ 
тражила је и компанија „Теленор“. 

„Овде смо да у непосредном контакту посетиоцима сајма 
предочимо све информације о могућностима и начинима на које 
могу да постану део нашег тима. Веома смо задовољни чињени-
цом да су нас управо млади људи који долазе на овај сајам иден-
тификовали као једну од три компаније у којима би желели да 
раде. Ми заиста водимо рачуна о својим запосленима, њиховој 
мотивацији и професионалном развоју. Негујемо једну посебну 
културу односа и настојимо да се сваки запослени заиста осећа 
као нераскидиви део компаније“, рекла је Драгана Букумировић, 
која у „Теленору“ обавља послове регрутације и селекције људ-
ских ресурса (HR).

Таленте су тражиле и домаће институције, које по мишљењу 
посетилаца имају много тога да понуде, међу првима Народна 
банка Србије.

„Поред летње праксе коју организујемо сваког лета, мла-
ди људи често имају прилику да се у Народној банци запосле у 
својству приправника. Развили смо квалитетне пограме њиховог 
оспособљавања за послове које ће убудуће обављати. Након годи-
ну дана обуке, своје знање потврђују кроз веома озбиљан испит, 
а отворена им је могућност преласка у сектор који више одгова-
ра њиховим интересовањима и способностима. За младе људе 
најпривлачнија је и отворена могућност напредовања у каријери, 
али и у образовању. Подржавамо их у завршавању докторских 
студија, посебно у секторима који се баве монетарном политиком 

и економском анализом и статистиком и који имају научноис-
траживачки потенцијал“, нагласила је Ана Павлић, самостални 
стручни сарадник за запошљавање у Људским ресурсима НБС.

Искуство злата вредно
Због последица економске кризе, која се прелила и на тр-

жиште рада, младим људима проналажење новог посла често 
делује недостижно. Међутим, то их није спречило да у великом 
броју дођу у Белекспо центар и учествују на „Данима каријере“, 
региструју се у базу података, као и да оставе своје биографије 
на штандовима послодаваца и учествују у радионицама и тре-
нинзима.

«Ускоро ћу дипломирати на Правном факултету у Београду, 
а ово је већ други пут да долазим на ову манифестацију. Сматрам 
да је сада прави тренутак да почнем са планирањем каријере, а 
пре свега са праксом, коју за студенте организују велике компа-
није. Оптимиста сам, без обзира на негативне привредне трендо-
ве о којима слушам сваког дана», прича двадесетшестогодишња 
Маријана. 

Ненад Ристић је завршио стуковне студије из економије и 
туризма, као и Вишу туристичку школу. „Дошао сам на овај сајам 
како бих покушао да у великој  конкуренцији пронађем место 
за себе, започнем озбиљну каријеру и стечена знања и искуства 
применим и надоградим. Између осталог, након обуке коју сам 
прошао био сам и волонтер у Клубу за тражење посла у Аранђе-
ловцу. Радио сам симулације разговора за посао и преносио по-
лазницима обуке сопствена искуства. Нажлост, волонтерски рад 
у Србији је непознаница, у оном правом смислу, као одлична при-
лика за стицање првог радног искуства“.

Наш трећи саговорник, економиста по образовању, након 
вишемесечног рада на одређено време у једној од страних бана-
ка које послују у Србији, није добио продужење уговора. «Дошао 
сам на ‚Дане каријере‘ привучен позитивним искуствима мојих 
познаника. Међутим, ове године не очекујем неке посебне по-
маке, јер мислим да се већина компанија само рекламира, опи-
пава пулс и истражује људске ресурсе за нека будућа времена», 
закључује Иван.

	 	 	 	 	 А.Бачевић

Хумани капитал
Фирме говоре о потреби заустављања запошљавања, али 

стручњаци упозоравају да би било боље да очувају хумани ка-
питал, као и да на оваквим сајмовима пронађу квалитетну и 
образовану радну снагу. У времену када је таленте тешко наћи, 
многе фирме су претходних година настојале да себе предста-
ве као доброг послодавца, и на тај начин креирале специфичан 
бренд у савременој терминологији, познат као „брендирање 
радника“ (employer branding). На неки начин, ово је продавање 
фирме властитим радницима. Нажалост, економска криза је 
довела до успореног развоја на пољу људских ресурса, али и 
многих негативних трендова.
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Тежак положај грађевинске индустрије Србије, у којој је 
све више неликвидних фирми, одразио се и на ефекте 
Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привре-
меним или покретним градилиштима, која је у пуној 
примени од 1. јула прошле године, констатовано је на 

недавно одржаној трибини, коју су организовали Удружење за 
грађевинарство, ИГМ и стамбену привреду Привредне коморе 
Србије и координатори безбедности и здравља на раду, како би се 
у дискусији сагледала искуства у примени Уредбе о безбедности 
и здрављу на раду на привременим или покретним градилиш-
тима. 

Овом уредбом, која је донета 2009. године, а примењује се 
од 1. јула 2011. године, прописани су минимални захтеви које су 
инвеститор, заступник инвеститора за реализацију пројекта, ко-
ординатор у фази израде пројекта, координатор у фази извођења 
грађевинских радова, послодавац и друга лица дужни да испуне 
у обезбеђивању примене превентивних мера у циљу безбедности 
и здравља на раду на привременим или покретним градилиш-
тима.

Атести за све
„Није заштита на раду само да радник има шлем, ципеле и 

рукавице. Свака скела мора да има свој пројекат, да буде званич-
но примљена, како не би дошло до рушења и угрожавања живо-
та. Такође, сви радници који раде у специфичним условима, као 
што је на пример рад на висини, морају имати дозволу за такав 
рад“, наглашава Горан Родић, у изјави за „Послове“. 

„Како је код нас већина радника у доби изнад 50 година, 
много њих је изгубило дозволу за рад на висини, па управо због 
тога инспекција која контролише такав рад треба да инсистира 
на лекарским уверењима. Такође, код радова који су специфични, 
као што је упуцавање арматура и мрежа, користе се алати за које 
радници треба да су обучени, што на нашим градилиштима и 
није чест случај. У сваком случају, атести су потребни, не само за 
раднике, него и за машине и неке од материјала који се користе 
при изградњи“, истиче Родић. 

Према његовим речима, у свету се све то строго контролише, 
а за сваку грешку се плаћају милионска обештећења, па се нипо-
што не сме дозволити да се објекти специфичне намене раде без 
грађевинске дозволе и одговарајућих комисија.

„Сваки инвеститор, односно његов извођач радова, мора да 
има комплетну документацију и акредитоване људе који посе-
дују лиценце за заштиту на раду, у складу са важећим пропи-
сима. Извођач радова којег ангажује инвеститор је директно 
одговоран, а координатори имају улогу сталног присуства на 
градилишту, контроле заштитних средстава, контроле докумен-
тације, скеле, пројекта скеле, пројекта темељне јаме и слично“, 
наглашава Родић.

„Прописи и закони у вези са заштитом на раду, посебно у грађевинарству, постоје већ дуго, али је питање 
како се примењују и да ли људи чија је обавеза да све то контролишу знају колики је значај спровођења тих 

прописа“, каже Горан Родић, секретар Удружења ПКС за грађевинарство, ИГМ и стамбену привреду

Уредба о безбедности и здрављу на раду

ПРОПИСИ ДОБРИ, 
ПРИМЕНА СПОРНА

Све је мање стручног кадра
„Ситуација у грађевинској индустрији Србије је изузетно 

тешка. Ми смо на путу да изгубимо комплетну занатску ели-
ту. У школе се уписује симболичан број ђака за занимања као 
што су зидар, армирач и тесар, а та занимања су основ грађе-
вине. Деца која завршавају факултете немају прилику да у 
пракси науче практично и примене стечено знање, јер нема 
више пројектних бироа, тако да смо у врло тешкој ситуацији. 
Једини излаз је рад у иностранству, а да би радили тамо, мо-
рамо да имамо и стручне људе и референтне послове, за које 
смо ускраћени, јер не постоји гарантни фонд који би гаранто-
вао извођење радова ван земље. На прсте се могу избројати 
грађевинске фирме које могу да раде у иностранству“, оценио 
је Горан Родић из ПКС.

Радови са специфичним ризиком
1.	 Радприкојемсепојављујепосебанризикзазапосленеод: затр-
павања у ископима дубљим од 1м услед обрушавања земље,
пропадања услед рада на меком или мочварном терену или
пада са висине веће од3м, причему је тај ризикповећан услед
саме природе процеса рада или утицаја околине радног места

2.	 Рад при којем се појављује посебан ризик за запослене услед
излагања хемијским или биолошким агенсима, односно при
којем се јављају посебне опасности и/или штетности или је за
обављање тог рада прописан лекарски преглед запослених

3.	 Рад при којем су запослени изложени јонизирајућем зрачењу
4.	 Рад у близини електричних водова високог напона
5. Рад при којем се појављује посебан ризик за запослене од утапања
6.	 Рад на бунарима, под земљом и у тунелима
7.	 Рад који обављају рониоци за употребу система за довод све-
жег или компримованог ваздуха

8.	 Рад који обављају запослени у кесонима са ваздухом под при-
тиском

9.	 Рад са експлозивнимматеријама
10.	Раднамонтажиилирасклапању тешкихмонтажних склопова
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Свест о значају безбедности
Ефекти Уредбе о безбедности и заштити здравља на раду, 

за коју су предложене и мање измене, нису на нивоу очекива-
них, оцењено је и на трибини „Ефекти примене прописа у грађе-
винарству“, на којој су учествовали представници инвеститора, 
водећих грађевинских фирми, удружења координатора, надлеж-
них служби и стручњаци у области безбедности на раду у При-
вредној комори Србије.

Саветник председника Привредне коморе Србије, Аца Попо-
вић, указао је да мере и донети прописи у области грађевинар-
ства, нажалост, не дају очекиване резултате, а све је више нелик-
видних грађевинских фирми које не могу да плате ни доприносе. 
Поповић је нагласио да је неопходно да ПКС и друге надлежне 
институције дају будућој влади јасне и рационалне предлоге, 
како би се смањио број повреда и професионалних обољења у 
грађевинарству у наредном периоду. Главни циљ ове трибине 
управо је унапређење нивоа свести о значају безбедности.

Представници Управе за безбедност и здравље на раду Ми-
нистарства рада и социјалне политике указали су на проблеме 
у практичној примени Уредбе, али и на позитивне ефекте, међу 
којима је обука координатора, у складу са Правилником о пола-
гању стручног испита. Обучено је 125 координатора за израду 
пројеката и 171 за извођење радова. Највећи број повреда на гра-
дилиштима догоди се јер се не примењују основна начела орга-
низације извођења радова, одступа се од прописаног и утврђеног 
процеса рада, радови се обављају на необезбеђеној висини, неп-
рописно монтираним скелама, без заштитног шлема и опасача.

Само на папиру
У примени Уредбе о безбедности на раду, према искуству 

Инспекције рада, основни проблем је што је у документацији, 
на папиру, углавном уредно испоштовано све што Правилник о 
заштити на раду приликом извођења грађевинских радова про-
писује, али градилишта остају небезбедна, а место рада најчешће 
неуређено. Проблем је посебно изражен на малим градилишти-
ма, на којима углавном није присутно лице задужено за безбед-
ност, пословођа или шеф градилишта, навели су представници 
Инспекције рада.

Узрок проблема је што Закон о безбедности на раду не про-
писује колико градилишта може да покрива један одговорни 
извођач, односно, на колико градилишта је ангажован један ко-
ординатор. Такође, у пракси је запажено недовољно разумевање 
суштине Плана превентивних мера, који, по прописима, израђује 
координатор ангажован од инвеститора. Елаборати о уређењу 
градилишта углавном се механички преписују и постају форма 
која ничему не служи, а да би испунили своју улогу, сваки из-
вођач требало би да опише свој део радова у елаборату, јер зна 
које машине користи, какву радну снагу има. Само на тај начин 
ризици за свако радно место могу бити адекватно процењени.

	 	 	 	 	 	 СМЦ

Међународни сајам 
     грађевинарства у Београду

И поред економске кризе, Сајам грађевинарства у Београду, 
од 24. до 28. априла, окупиће велики број излагача, најпознатије 
домаће и стране учеснике, чиме се и даље потврђује као најзна-
чајнији регионални центар за излагање грађевинског материја-
ла, опреме и машина у Југоисточној Европи. Вишегодишњу међу-
народну репутацију, углед и квалитет у области грађевинарства 
започиње 1988. године, када је постао члан Уније међународних 

сајмова, са седиштем у Паризу.
Слоган „У току“ осликава дешавања на овогодишњој манифестацији, говори о најновијим технологијама које ће бити приказане 

на сајму, присутним стручњацима и савременим достигнућима у грађевинској индустрији, као и трендовима у уређењу ентеријера и 
екстеријера. 

Више од 70% излагача су стални гости, присутни сваке године, што потврђује да је излагање на овој манифестацији најеконо-
мичнији начин презентације производа и сусрета са старим, али и потенцијалним купцима. Међу излагачима се налазе и лидери на 
тржишту, али и „старт ап“ предузећа. Лидерима је битан углед сајма, како би својим наступом учврстили свој положај, а за оне који 
започињу пословне активности, сајам је место где се најлакше остварују контакти између компанија и успешно води промоција сопс-
твене делатности и производа. 

На сајму ове године учествује више од 800 излагача, од чега једна трећина иностраних, из 26 земаља Европе и Азије. Први пут 
сајам се одржава на комплетно расположивом изложбеном простору, у седам хала и на отвореном изложбеном простору. Заступљене 
су све области грађевинске делатности, од најсавременијих материјала, опреме, алата и машина, преко иновација у пројектовању и 
управљању пројектима, до најактуелнијих система градње, уређења и одржавања објеката, адаптације, реконструкције и опремања 
ентеријера и екстеријера. Изложене ће бити и грађевинске машине, монтажне куће, оплате, скеле, бетонске галантерије, опреме за ба-
зене, као и бројни новитети из различитих робних група. 

Одржаће се и националне изложбе, на којима ће се представити компаније из различитих области грађевинарства из Италије, 
Румуније, Турске, Хрватске, Мађарске и Тајвана. Биће уручене и традиционалне награде за експонате који представљају иновације из 
различитих области грађевинарства - „Нова визура“ и дипломе „Посебно признање“, којима се подстиче излагање нових технолошких 
решења.
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Шта значи успети у животу? Имати много новца, 
бити признат, познат, цењен у одређеном кругу? 
Срећни су они људи који на време схвате да рав-
нотежу и испуњеност може донети само задо-
вољство собом и окруженост људима које волимо. 

Ако научимо да себе прихватимо онаквима какви јесмо, знаћемо 
и како да извучемо максимум из својих могућности, настојаћемо 
да увек будемо бољи због оних који нас воле. 

Човек себе проналази и кроз прави посао, односно добро ус-
мерену каријеру. Често се појам „каријера“ погрешно везује само 
за људе са вишим степеном образовања, хијерархијски виши сте-
пен у фирми или менаџерску позицију. Пословну каријеру има 
сваки човек и она зависи од залагања и успеха у послу којим се 
бавимо. Услов је да волимо свој посао, јер ћемо само тада моћи да 
у њему уживамо, желети да га развијамо и унапређујемо. Раз-
вијајући свој посао, развијаћемо и себе.

Следити снове
Покушајте на трен да се искључите из свакодневнице и од-

војите време само за себе. Маштајте о томе како бисте желели 
да ваш живот изгледа у будућности, чиме бисте желели да се 
бавите, како би изгледао ваш савршен радни дан. Док сте били 
дете лако сте умели да замислите себе у разним улогама, зашто 
то не бисте пробали и сада, можете доћи до важних одговора и 
неочекиваних открића о себи. Откријте шта је то због чега ће вам 
срце брже закуцати и што ће учинити да се осећате живим. Када 
откријете, немојте се плашити да покушате да снове претворите 
у јаву, наравно, ако сте реални у својим замислима и жељама.

Превазићи препреке
Најпре се морате изборити са сопственим сумњама и мало-

душношћу. Игноришите онај унутрашњи глас који вас подсећа 
на разлоге да одустанете и говори да нећете успети да добијете 
оно што желите. Усредсредите се на оно што је заиста важно – 
себе, своје снове и како да их остварите. Поред тога, игноришите 
и људе који вам не пружају подршку на вашем путу, него вам 
намећу додатне сумње. Настојте да добро процените ко су вам 
пријатељи. Очекивана подршка од блиских особа може изостати, 
ако оне сматрају да ће ваша нова постигнућа њих на неки начин 
угрозити, односно, ако ваш будући успех значи нежељене проме-
не за људе у вашој близини.

Бити храбар
Ваши највећи страхови често могу сакрити ваше највеће по-

тенцијале. Немојте то дозволити. Верујете да је могуће остварити 
снове и нађите инспирацију да почнете са променама. Почетак 
је најтежи, али када ствари крену да се развијају и осетите снагу 
првих успеха, макар они били сасвим мали и сасвим лични, до-
бићете више снаге за нове кораке, бићете мотивисанији и сигур-
нији у себе. Немојте се плашити промена, то је најбољи начин да 
откријете себе и приближите се циљевима које себи поставите у 
животу, ономе што заиста желите.

Од мисли, преко речи, до дела
Мисли треба преточити у речи, а речи материјализовати у 

дела. Узмите лист папира и поделите га у две колоне. У првој ко-
лони наведите како сада изгледа ваша каријера, шта је чини, као 
и шта бисте желели да промените. У другој колони наведите како 
желите да ваша каријера изгледа, укључујући и оно што желите 
да постигнете. По овој листи почните да радите, остварујте своје 
циљеве један по један, стрпљиво и полако, све док коначно не бу-
дете у потпуности задовољни својим послом. Сада сте на новом 
и непознатом путу. Пажљиво планирајте кораке које морате пре-
дузети да бисте остварили своје снове, па тек затим пређите на 
дела. У појединим случајевима биће потребно вратити се у школу 
или почети са радом од куће, да бисте дошли до циља који сте 
себи поставили. Будите упорни, али не и сувише строги према 
себи. Наградите себе, прославите сваки савладан корак и сваки 
успех који постигнете, јер ћете на тај начин добити додатну мо-
тивацију за даље битке. 

Позитивно окружење
Живот пружа бројне могућности. Немојте дозволити да вас 

евентуални неуспеси из прошлости коче у садашњем развоју и 
онемогућавају да реализујете своје жеље. Свако има право на 
грешке, а поред тога, из њих се најбоље учи. Гледајте напред. При 
томе, имајте на уму да ће све бити много лакше ако сте окружени 
људима који верују у вас, поштују вас и воле. Права и искрена 
подршка учиниће да се лакше суочите са свим препрекама на 
које можете наићи у току развоја своје каријере.

	 	 	 	 	 	 БТТ

Задовољни својим послом

Ваши највећи страхови могу сакрити ваше највеће 
потенцијале. Немојте то дозволити. Верујете да је 
могуће остварити снове и нађите инспирацију да 
почнете са променама

КАРИЈЕРА 
ИЗ СНОВА

До унапређења у три корака
1.	 Волим свој посао и то показујем
Ако заиста волите свој посао неће вам бити тешко да 

ујутру орни дођете на радно место. У противном, време је да 
размислите шта је то што бисте заиста желели да радите, чему 
ћете моћи страствено да се посветите. Напредовање је могуће 
само у послу коме сте заиста посвећени. Незадовољство по-
слом не може да се сакрије.

2.	Одговорност према сопственом професионалном
развоју

Усавршавање и надоградња знања су неопходни у нашем 
добу, када сваки дан доноси нова постигнућа у скоро свим об-
ластима. Да бисте на послу напредовали, морате учити, прати-
ти развој своје области делатности, похађати курсеве, стицати 
додатне сертификате, посећивати скупове. Преузмите ини-
цијативу у развоју своје каријере, уложите у своје знање, јер ће 
вам се то вишеструко вратити. 

3.	 Личне вештине имају предност
Емоционална интелигенција може бити много важнија на 

послу од стручних знања. Пословна способност омогућиће вам 
да добијете посао, али личне особине, добра комуникација и 
толеранција на стрес, обезбедиће да на радном месту останете 
и напредујете. 
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На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања, број 2908-101-2/2012, закљученог између 
Националне службе за запошљавање и Општине Књажевац 

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 
2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која 
предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених 
лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење 
активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а 
које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса 
(нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, 
уређење и изградња путева и др).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено 
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању 
социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 
незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога 
одређује Национална служба на основу јавног конкурса. 
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење 
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин 
план) и број лица која се запошљавају. 
За реализацију програма и мере активне политике запошљавања 
– Јавни радови, обезбеђена су средства у укупном износу од 
2.500.000,00 динара.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује 
послодавцу - извођачу јавног рада средства за:

- зараду незапосленим лицима,
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица и
- трошковe спровођења јавних радова.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим 

у јавне радове, у висини од:
- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 

доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 

доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 

доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 

доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме;
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада 

незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 
1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;

3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу 
за сваки месец ангажовања, у висини од:

- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области 
социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;

- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и 
одржавања и заштите животне средине и природе.

Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 
90% укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након 
пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10% 
средстава након завршетка јавног рада и испуњења уговорних 
обавеза.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других 

делатности: здравствено васпитне активности - 
превенција и помоћ старима, социјално угроженим 
лицима, особама са инвалидитетом, заштита и oчување 
културног наслеђа и археолошких налазишта, послови 
у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој 
делатности, послови ажурирања база података и други 
послови;

- одржавања и заштите животне средине и природе: 
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање 
обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, 
пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и 
заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, 
монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним 
дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових 
депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и 
други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају 
(са територије општине Књажевац):

- органи територијалне аутономије и органи јединице 
локалне самоуправе

- јавне установе и јавна предузећа
- удружења грађана.

Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац 
може да оствари под условом да:

- запошљава првенствено незапосленог који се теже 
запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе;

- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и 
динамику активности јавног рада (термин план).

Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове 

који се спроводе у области одржавања и заштите животне 
средине и природе (максимално три фотографије за сваку 
локацију);

- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних 
радова из области социјалних и хуманитарних делатности;

- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење 
јавних радова финансира од стране надлежног органа 
територијалне аутономије, локалне самоуправе или из 
других извора.

Општина Књажевац и Национална служба за запошљавање 
- Филијала Зајечар задржавају право да траже и друге доказе, 
релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних 
радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, 
надлежној организационој јединици Национaлне службе у 
Књажевцу, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу 
који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе или преузети на сајту www.knjazevac.rs.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на 
основу провере поднете пријаве за спровођење јавног рада.
Провера поднетих пријава
Општина Књажевац и Национална служба за запошљавање 
- Филијала Зајечар врше проверу поднетих пријава, односно 
проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене 
документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом 
неће се даље разматрати.
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Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир 
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног 
рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне 
самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора 
у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства 
Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње 
са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена 
важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално 
тржиште рада за подручје филијале.
Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале 
и на веб-сајту Општине Књажевац, даном објављивања Јавног 
конкурса.
Општина Књажевац и Национална служба за запошљавање - 
Филијала Зајечар задржавају право да приликом одлучивања 
по поднетој пријави изврше корекцију дужине трајања и/или 
броја лица, у складу са расположивим износом средстава који је 
опредељен за реализацију Споразума.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси директор 
Националне службе за запошљавање - Филијала Зајечар, уз 
претходну сагласност председника Општине Књажевац.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Књажевац, послодавац – извођач јавног 
рада и директор филијале Националне службе у Зајечару 
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено 

време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- потврда банке о отвореном наменском рачуну
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за 

спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на 
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на 
јавном раду. 
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду 
не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног 
рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању 
спровођења јавних радова. 

Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

- две истоветне бланко соло менице, са меничним 
овлашћењима.

У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник 
буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, 
као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава 
одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију 
јавног рада.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада 

задржи у радном односу најмање у дужини трајања 
уговорне обавезе; у случају престанка радног односа 
запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30 дана 
од дана престанка радног односа заснује радни однос 
на одређено време са другим незапосленим лицем, за 
преостало време трајања уговора;

- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у 
складу са законом и захтевом стандарда за конкретне 
послове јавног рада;

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским 
роковима на текући рачун лица;

- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и 
одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу 
јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене 
ангажоване на спровођењу јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада 
и спровођења јавног рада;

- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим 
компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након 
завршене обуке;

- Националној служби омогући контролу реализације 
уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и 
ток спровођења јавног рада;

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

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује 
обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена 
средства увећана за законску затезну камату од датума преноса 
средстава, у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у организационој 
јединици Националне службе у Књажевцу. 
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови“.

Пословни центри НСЗ

Подршка у реализацији 
Предузетничке идеје
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На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања између Националне службе за запошљавање и 
Општине Богатић за 2012. годину, број 31/2012-01 од 12.03.2012. 
године

Општина Богатић у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 
2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која 
предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених 
лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење 
активности које предузима послодавац-извођач јавног рада, а које 
имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. 
санација дивљих депонија, уређење месних гробља, ажурирање 
администрације у месним канцеларијама и др).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено 
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању 
социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 
незапослених.

Максимална дужина трајања јавног рада је 3 месеца.

Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење 
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин 
план) и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Општина исплаћује послодавцу-
извођачу јавног рада средства за:

- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица
- трошкове спровођења јавних радова.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне 
радове, у висини од:

- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза 
и доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;

- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;

- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза 
и доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;

- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.

2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених 
лица укључених у јавне радове у висини од:

- 1.500.00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.

3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки 
месец ангажовања у висини од:

- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области 
одржавања и заштите животне средине;

- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области 
социјалних, хуманитарних, културних и других делатности.

Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 90% 
укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве 
лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10% средстава 
након завршетка јавног рада и испуњења уговорних обавеза.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других 

делатности: послови ажурирања архива, база података 
и други послови;

- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: 
уређење месних заједница (гробља у месним заједницама) 
и други послови;

- одржавања и заштите животне средине и природе: 
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање јавних 
површина, помоћ за успостављање нових депонија-
локација за сакупљање и одвођење отпада и други 
послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- директни и индиректни буџетски корисници
- јавне установе и јавна предузећа
- институције којима је оснивач општина.

Услови:
- право на доделу средстава за спровођење јавног рада 

послодавац може остварити под условом да запошљава 
првенствено незапослене који се теже запошљавају или 
незапослене у стању социјалне потребе;

- да у пријави за јавне радове наведе опис и динамику 
активности јавног рада (термин план);

- да је измирио уговорне обавезе преме Националној 
служби за запошљавање, осим за обавезе чија је 
реализација у току.

Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар;
- мишљење локалног савета за запошљавање или 

мишљење надлежног органа локалне самоуправе о 
оправданости извођења јавног рада, уколико подносилац 
пријаве располаже истим.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, 
надлежној организационој јединици Националне службе у 
Богатићу-Филијала Шабац, на прописаном обрасцу који се може 
добити у јединици Националне службе или преузети на сајту: 
www.nsz.gov.rs.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на 
основу провере и поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно 
проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене 
документације. Пријаве које не испуњавају услове предвиђене 
јавним конкурсом неће се даље разматрати. Општина задржава 
право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши 
корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са 
расположивим износом средстава који је опредељен за филијалу.
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0800 300 301 

(позив је бесплатан)

нсЗ  
позивни центар

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси 
Национална служба за запошљавање по прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Богатић, директор Националне службе за 
запошљавање-Филијала Шабац и послодавац-извођач јавног рада 
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено 

време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- потврда банке о отвореном наменском рачуну и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за 

спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на 
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на 
јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у 
уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 30 дана од дана доношења 
Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада 

задржи у радном односу најмање у дужини трајања 
уговорене обавезе; у случају престанка радног односа 
запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30 дана 
од дана престанка радног односа заснује радни однос 
на одређено време са другим незапосленим лицем, за 
преостало време трајања уговора;

- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у 
складу са законом и захтевом стандарда за конкретне 
послове јавног рада;

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским 
роковима на текући рачун лица;

- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и 
одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу 
јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене 
ангажоване на спровођењу јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове зараде;

- Националној служби за запошљавање омогући контролу 
реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну 
документацију и ток спровођења јавног рада;

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

У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства 
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, 
у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у организационој 
јединици Националне службе Богатић, Филијала Шабац, на број 
телефона: 015/7786-134. Рок за подношење пријаве за јавне 
радове је 7 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
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ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

У сарадњи са 

ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА РАД, 

ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Расписује

КОНКУРС
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ 
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА 

НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА-
ПРИПРАВНИКА

Општина Стара Пазова у сарадњи са Покрајинским секретаријатом 
за рад, запошљавање и раноправност полова, на основу Локалног 
акционог плана запошљавања за 2012. годину, расписује конкурс 
за учешће у финансирању 11 незапослених лица у својству 
приправника-ца, уз заснивање радног односа, ради оспособљавања 
за самосталан рад у струци и полагање приправничког, односно 
стручног испита.

За време приправничког стажа лице остварује право на 
рефундацију зараде у месечном нето износу од 22.000,00 динара 
са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално 
осигурање - за приправника са најмање четворогодишњим 
високим образовањем (VII степен стручне спреме), у трајању од 
12 месеци. Исплата се врши на месечном нивоу.

Захтеве подносе послодавци који ангажују незапослена лица у 
својству приправника по уговору о раду, под условима:

- да се лице налази на евиденцији незапослених Националне 
службе за запошљавање-Испостава Стара Пазова;

- да нема радног искуства на пословима за које се прима у 
својству приправника.

Услови:

Право учешћа на конкурсу има послодавац под условом:
- да припада приватном сектору или удружењу грађана;
- да није у блокади;
- да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса 

за обавезно социјално осигурање запослених;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно 

оспособљавање лица;
- да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији 

Националне службе и има до 30 година старости, високо 
образовање (VII степен стручности), нема радног искуства 
у струци.

Документација за конкурисање коју послодавац подноси 
приликом подношења захтева:

1) захтев за учешће у финансирању (образац се може добити 
у Општинској управи Стара Пазова);

2) програм оспособљавања приправника;
3) ППОД образац;
4) потврда о солвентности;
5) доказ о регистрацији предузећа, односно решење о 

регистрацији радње;
6) акт послодавца, правилник о организацији и 

систематизацији послова, односно акт или појединачни 
акт којим је утврђено као услов за самосталан рад у 
струци обављање приправничког стажа и полагање 
приправничког, односно стручног испита.

Обавезе послодавца:
- да у року од 30 дана од дана достављања одлуке о 

одобравању новчане помоћи закључи уговор о раду са 
приправником;

- да оспособи приправника за самосталан рад, према 
програму оспособљавања (кадровски и други потенцијали);

- да приправнику организује полагање приправничког или 
стручног испита;

- да представницима Општинске управе Стара Пазова 
омогући контролу реализације уговорних обавеза.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Подношење захтева врши се у Националној служби за 
запошљавање у Старој Пазови, у затвореној коверти, са назнаком: 
“Конкурс приправници”. Одлуку о одобравању новчане помоћи 
донеће Локални савет за запошљавање Општине Стара Пазова, 
након обраде захтева у Националној служби за запошљавање, у 
року од 10 дана од дана истека рока за пријављивање на конкурс, 
у складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2012. 
годину. О међусобним правима и обавезама између Општине 
Стара Пазова, послодавца и приправника, закључиће се уговор.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, најкасније до 
30.06.2012. године.

Ближе информације и обавештења у вези са конкурсом и 
подношењем захтева могу се добити у Општинској управи Стара 
Пазова, на број телефона: 022/317-578, контакт особа: Сузана 
Илић. Обрасци захтева се могу преузети у Општинској управи 
Стара Пазова, Светосавска 11 или на сајту Општине Стара Пазова: 
www.starapazova.eu.
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Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за 
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана 
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;

- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

760

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

л о З н и ц а

општина мали зворник 
општинска Управа
15318 Мали Зворник, Краља Петра I  38
тел. 015/471-300

Имовинско-правни послови

УСЛОВИ: висока стручна спрема, 
правног смера; 1 година радног иску-
ства; положен стручни испит за рад у 
органима државне управе.

Послови грађанских стања и 
матичара
за матично подручје Мали 
Зворник

УСЛОВИ: високо образовање сте-
чено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне 
студије) у образовно-научном пољу 
друштвено-хуманистичких наука, 
односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године 
друштвеног смера, положен стручни 
испит за матичара и овлашћење за 
обављање послова матичара, поло-
жен државно-стручни испит за рад 
у државним органима и једна година 
радног искуства.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, 
кандидат мора да испуњава и опште 
услове: да је држављанин РС, да 
има општу здравствену способност, 
да има прописану стручну спрему, 
да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу; 
да испуњава друге услове утврђене 
законом, другим прописима или актом 
о систематизацији радних места у 
органу. Уз пријаву поднети: оверен 
препис дипломе о завршеној школи, 
потврду о радном искуству, уверење 
о држављанству РС, уверење о општој 
здравственој способности, уверење 
о положеном стручном испиту, уве-
рење да се против кандидата не води 
кривични поступак. Пријаве слати у 
року од 15 дана од дана објављивања 
огласа, са назнаком: „За оглас“.

н и ш

центар за социјални рад
18252 Мерошина
тел. 018/4892-340

Дипломирани правник

УСЛОВИ: дипломирани правник 
који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године (оверена копија 
дипломе); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад (лекарско 
уверење); држављанство Републике 
Србије (уверење); да кандидат није 
осуђиван (доказ). Уз пријаву достави-
ти све горенаведене доказе.

н о в и  п а З а р

Градска Управа за 
изворне и поверене 
послове
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Приправник-правник
ради стручног оспособљавања 
за самосталан рад у струци, у 
трајању од 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, 
завршена виша стручна спрема. Кан-
дидати морају испуњавати и посебне 
услове, а доказ о томе поднеће на 
горенаведену адресу, са назнаком: 
„За Градску управу за изворне и пове-
рене послове локалне самоуправе у 
Новом Пазару“, са следећим прилози-
ма: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, препис 
дипломе о завршеној школској спре-
ми, потврду о здравственој способ-
ности, потврду да нису осуђивани и 
да нису под истрагом и радну књижи-
цу. Одлуку о избору доноси начелник 
Градске управе, у року од 15 дана 
од дана истека рока за оглашавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Градска Управа за 
изворне и поверене 
послове
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/313-644

Начелник Одељења 
за обављање послова 
комуналне полиције

Шеф комуналне полиције

Комунални полицајац
20 извршилаца

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин 
РС, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да има про-
писану стручну спрему, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у 
државном органу.

ОСТАЛО: Кандидат за начелника 
одељења мора имати стечено висо-
ко образовање на студијама другог 
степена, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири 
године и најмање пет година радног 
искуства у струци и положен држав-
ни стручни испит. Кандидат за шефа 
комуналне полиције мора да има сте-
чено високо образовање на студија-
ма другог степена, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 
четири године и најмање три године 
радног искуства у струци и положен 
државни стручни испит. Кандидати 
за комуналног полицајца морају има-
ти стечено најмање средње образо-
вање у четворогодишњем трајању, 
једну годину радног искуства и поло-
жен државни стручни испит. Канди-
дати који буду изабрани упућују се 
после обављеног лекарског прегле-
да код овлашћене здравствене уста-
нове, на стручно оспособљавање и 
обуку о трошку Градске управе гра-
да Новог Пазара. После обављене 
стручне обуке, кандидати полажу 
испит за обављање послова и при-
мену овлашћења комуналног поли-
цајца. Кандидати који положе испит 
заснивају радни однос у Градској 
управи града Новог Пазара. Уз прија-
ву са биографијом кандидати подно-
се следећа документа, у оригиналу 
или у овереној фотокопији: извод 
из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; уверење полицијс-
ке управе да нису осуђивани; уве-
рење основног и вишег суда да про-
тив њих није покренута истрага и да 
није подигнута оптужница; лекарско 
уверење; доказ да кандидату раније 
није престао радни однос у државном 
или другом органу због теже повреде 
дужности из радног односа; диплому 
о стеченој стручној спреми; доказ о 
радном искуству у струци и оверену 
фотокопију радне књижице. Прија-

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор  
на захтеве клијената
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ве са доказима о испуњавању услова 
из огласа доставити на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

п р и ј е п о љ е

општинска Управа 
прибој  
(за начелника општинске управе)
31330 Прибој, 12. јануар 108
тел. 033/2445-442

Сарадник за борачко-
инвалидску заштиту, 
заштиту цивилних инвалида 
рата и послове опште управе 
и грађанских стања

УСЛОВИ: виша стручна спрема, 
друштвеног или економског смера, 
положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе и једна година 
радног искуства у струци. Уз пријаву 
приложити оригинале или оверене 
фотокопије уверења о држављан-
ству, извода из матичне књиге рође-
них, доказа о одговарајућој струч-
ној спреми и уверења о положеном 
стручном испиту за рад у органима 
државне управе.

п р о К У п љ е

општинска Управа 
општине кУршУмлија
18430 Куршумлија
Пролетерских бригада 15
тел. 027/381-383

Послови из области 
приватног предузетништва

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
економски смер, економски техни-
чар, до једне године радног иску-
ства у струци. Уз пријаву приложити: 
диплому о степену стручне спреме, у 
оригиналу или у овереној фотокопији 
или препису, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, 
уверење надлежног органа да канди-
дат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу, 
доказ о радном искуству и уверење о 
здравственој способности, познавање 
рада на рачунару; за кандидате муш-
ког пола: потврда о регулисаној вој-
ној обавези.

Послови архивара

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
економски смер или гимназија, еко-
номски техничар или матурант гим-
назије, једна година радног иску-

ства у струци. Уз пријаву приложити: 
диплому о степену стручне спреме, у 
оригиналу или у овереној фотокопији 
или препису, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, 
уверење од надлежног органа да 
кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за оба-
вљење послова у државном органу, 
доказ о радном искуству и уверење о 
здравственој способности; за канди-
дате мушког пола: потврда о регули-
саној војној обавези.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Прија-
ве слати на наведену адресу или пре-
дати писарници Општинске управе, 
са назнаком: „За конкурс“.

општина блаце 
општинска Управа
18420 Блаце, Карађорђева 4

Послови борачко-
инвалидске заштите

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, дипломирани економиста, јед-
на година радног искуства, положен 
стручни испит за рад у органима 
државне управе, познавање рада на 
рачунару.

Послови пореског 
извршитеља јавних прихода

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
друштвеног, економског или технич-
ког смера, једна година радног иску-
ства, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе, позна-
вање рада на рачунару.

Послови стручног сарадника 
за потребе Скупштине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, дипломирани правник, једна годи-
на радног искуства, положен испит 
за рад у органима државне управе, 
познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву обавезно доста-
вити: оверен препис дипломе, уве-
рење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о дужини 
стажа, доказ да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кривично дело које га чини 
неподобним за обављање послова у 
државном органу, да поседује општу 
здравствену способност (за канди-
дата који буде изабран). Рок за под-
ношење пријаве је 5 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

сремсК а миТровица

општинска Управа 
општине инЂија
22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

Приправник - заменик 
матичара
у Одељењу за општу управу и 
заједничке послове, на одређено 
време од 12 месеци, у складу са 
Одлуком председника Општине 
Инђија о додели субвенција 
послодавцима по програму 
запошљавања приправника 
у 2012. години са територије 
Општине Инђија

УСЛОВИ: дипломирани правник-мас-
тер или дипломирани правник-VII/1 
степен стручне спреме, који је сте-
као високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академс-
ке студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 
четири године друштвеног смера, 
познавање рада на рачунару.

Приправник - послови 
нормативе
у Одељењу за правне и 
скупштинске послове, на 
одређено време од 12 месеци, у 
складу са Одлуком председника 
Општине Инђија о додели 
субвенција послодавцима 
по програму запошљавања 
приправника у 2012. години са 
територије Општине Инђија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, правни факултет, познавање рада 
на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуња-
ва и следеће услове: да је државља-
нин Републике Србије; да је пуноле-
тан; да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу, 
да има прописану стручну спрему, да 
има општу здравствену способност, 
да нема радног искуства, да није оба-
вио приправнички стаж и да је неза-
послено лице до 30 година старости, 
пријављено код Националне службе 
за запошљавање - Филијала Срем-
ска Митровица - Испостава Инђија. Уз 
пријаву на оглас доставити следеће 
доказе о испуњавању услова, у ори-
гиналу или у овереној копији: доказ 
о завршеној стручној спреми (овере-
на копија); извод из матичне књиге 
рођених (издат на новом обрасцу); 
уверење о држављанству РС (не ста-
рије од 6 месеци); уверење да канди-
дат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво 
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дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу 
(уверење издато од надлежне поли-
цијске управе); лекарско уверење; 
копију личне карте; оверену копију 
радне књижице и доказ да се канди-
дат налази на евиденцији незапосле-
них Националне службе за запошља-
вање у Испостави Инђија. Пријаве са 
потребним доказима о испуњавању 
наведених услова (осим лекарског 
уверења које ће кандидат доставити 
по коначности одлуке о избору, а пре 
доношења решења о пријему у рад-
ни однос), достављају се у року од 
8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“, поштом на 
адресу Општине Инђија, са назнаком: 
„Пријава на оглас за приправника“ 
или лично на шалтеру бр. 1 пријем-
не канцеларије, са назнаком за које 
радно место се конкурише. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

в а љ е в о

зз „слоГа-Уб“
14210 Уб, Првог маја 11
тел. 014/411-191, 411-018

Директор

УСЛОВИ: висока стручна спрема, еко-
номске или грађевинске струке, са 
најмање три године радног искуства; 
да нема законских сметњи за оба-
вљање ове функције. Пријаве на кон-
курс, са радним искуством и биогра-
фијом, слати на горенаведену адресу, 
у року од 15 дана од дана објављи-
вања.

в ра њ е

центар за социјални рад
17525 Трговиште, ЈНА бр. 22
тел. 017/452-615

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академ-
ски, одосно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психо-
лошких, педагошких и андрагошких 
и социјалних наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник 
и најмање пет година радног иску-
ства у струци. Уз пријаву на конкурс 
и конкурсну документацију канди-
дат је дужан да поднесе и програм 
рада за мандатни период на који се 
врши избор. Кандидат треба да је 

држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има општу здравстве-
ну способност, да испуњава услове из 
чл. 124 Закона о социјалној заштити 
у погледу стручне спреме и радног 
искуства, да није осуђиван за кривич-
на дела на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кривич-
но дело које га чини неподобним за 
обављање послова директора. Рок за 
подошење пријава са документацијом 
је осам дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

З а ј е ч а р

општина бољевац 
општинска Управа
19370 Бољевац, Краља Александра 24
тел. 030/463-413

Дипломирани правник-
приправник
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има прописану 
стручну спрему (висока стручна спре-
ма-VII/1 степен, правни факултет); да 
је држављанин Републике Србије; да 
има општу здравствену способност; 
да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање 
послова у државним органима. Прија-
ве са доказима о испуњености услова 
доставити на адресу Општинске упра-
ве Бољевац, са назнаком: „Пријава на 
оглас“, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“.

 Трговина и услуге

јкп Гсп „беоГрад“
11000 Београд, Кнегиње Љубице 29
тел. 011/3664-115

ЈКП ГСП „Београд‘‘ оглаша-
ва пријем у радни однос на 
одређено време до 12 месеци:

Возач аутобуса
150 извршилаца

Возач тролејбуса
50 извршилаца

УСЛОВИ: Позивају се сви заин-
тересовани да се пријаве путем 
поште, на адресу: ГСП „Београд‘‘, 
Кнегиње Љубице 29, 11000 Бео-
град. Пријаву могу да поднесу 
кандидати који испуњавају сле-
деће услове: стручна спрема од 
КВ до ВК (од III до V степена); 
положен возачки испит за „Д‘‘ 
категорију, са или без радног 
искуства. Уз пријаву је потребно 
доставити доказе о испуњавању 
наведених услова (фотокопија 
дипломе, фотокопија возачке доз-
воле и фотокопија личне карте). 
У пријави је потребно назначити 
тачну адресу становања и контакт 
телефон. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у 
разматрање. У зависности од пот-
ребе процеса рада саобраћајних 
погона и флуктуације запослених, 
ЈКП ГСП „Београд‘‘ са изабраним 
кандидатима засниваће радни 
однос на одређено време до 12 
месеци, сукцесивно током 2012. и 
2013. године. Оглас важи 15 дана 
од дана објављивања.

WIeNer sTaDTIsCHe 
оsIGUraNJe аDо
11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1

Агент за продају осигурања
на одређено време до 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у 
било ком занимању, познавање рада 
на рачунару (МS Оffice). Пријаве сла-
ти на е-mail: konkurs@wiener.cо.rs или 
поштом на наведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Администрација и управа / Трговина и услуге
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доо „сремска кУЋа“
22325 Крчедин, Уче Зековића 7
тел. 064/6415-572
e-mail: оffice@zekinsalas.com

Кувар у ресторану
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV и III степен стручне 
спреме, кувар, кувар једноставних 
јела, радно искуство 2 године, само 
једна смена. Пријаве слати на e-mail: 
оffice@zekinsalas.com. Све инфор-
мације могу се добити на број тел. 
064/6415-572.

„WеLDGas“ DOO 
еXPOrT-IMPOrT
23000 Зрењанин, Вардарска 6а
тел. 023/526-640, 580-090, 063/406-130
e-mail: weldgas@zrlocal.net

Руководилац стоваришта-
продавац
на одређено време од 6 месеци, 
са могућношћу заснивања 
радног односа на неодређено 
време
већи број извршилаца

Место рада: територија Војводине и 
Београд.

Опис посла: продаја техничких гасо-
ва, уређаја, алата, резервних делова 
и репроматеријала за заваривање и 
резање метала.

УСЛОВИ: минимум средња струч-
на спрема, пожељно трговачке или 
металске струке. Кандидат мора да 
поседује адекватан сопствени прос-
тор, на горенаведеној територији, 
који ће се користити у пословне свр-
хе током трајања пословне сарадње 
(пожељно је да простор буде на про-
метној улици, лако доступној или 
магистралном путу/индустријској 
зони и сл); на конкретном простору 
би се регистровала пословна једини-
ца-стовариште техничких гасова са 
пратећом опремом и алатом. Простор 
мора да испуњава следеће техничке 
услове: затворени простор од мини-
мум 12м² за потребе канцеларијског/
изложбеног простора са обезбеђеним 
санитарним чвором; отворени дво-
ришни простор где би се монтирало 
монтажно-демонтажно складиште за 
боце димензије: 6м x 2м - 1 ком. и 
2,5м x 2м - 1 ком; узети у обзир да је 
најмање дозвољена удаљеност сусед-
ног објекта у односу на монтирана 
складишта минимум 7м.

ОСТАЛО: Предност ће имати канди-
дати који имају возачку дозволу „Б“ 
или „Ц“ категорије, да познају рад 
на рачунару и енглески језик, да су 
упознати са производима које ће 
продавати и да поседују адекватнију 
локацију. Конкурс је отворен до попу-

не радних места. Заинтересовани 
кандидати могу радне биографије да 
доставе поштом или мејлом или да се 
јаве на горенаведене бројеве телефо-
на. Лице за контакт: Владимир Шок-
ловачки, генерални директор.

MICrOFINaNCe GrOUP Dоо
11070 Нови Београд
Ђорђа Станојевића 11а/16
тел. 011/6300-326

Економиста

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме 
у наведеном занимању, овлашћени 
књиговођа, радно искуство 5 година 
на агенцијском вођењу књиговодства 
и производње, познавање енглеског 
и италијанског језика (средњи ниво), 
познавање рада на рачунару (Wоrd, 
Еxcel, Интернет), поседовање возач-
ке дозволе „Б“ категорије, пробни рад 
3 месеца. Пријаве слати на е-mail: 
оffice@microfinancegroup.rs.

аLCaNTara INVesT
11000 Београд, Краља Милутина 53/2
е-mail: оffice@аlcantarainvest.com

Менаџер међународне 
комуникације

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
менаџер међународне комуникације, 
менаџер за интернационални биз-
нис, дипломирани менаџер, мастер 
менаџер, поседовање возачке доз-
воле „Б“ категорије, познавање рада 
на рачунару, знање енглеског јези-
ка-виши или конверзацијски ниво, 
знање италијанског језика-виши или 
конверзацијски ниво. CV слати на 
е-mail адресу. Конкурс је отворен 10 
дана од дана објављивања.

„COMMоDUM VITa“ DOO
11000 Београд, Цара Николаја II 42
е-mail: commodum.vita@gmail.com

Call operater
300 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена струч-
не спреме у било ком занимању, 
познавање рада на рачунару, знање 
енглеског језика. Радни однос се 
заснива на неодређено време са проб-
ним радом. Конкурс траје до попуне 
радних места. Пријаве на оглас слати 
на е-mail: commodum.vita@gmail.com.

сУр „рој бин плУс“
34000 Крагујевац, Николе Пашића 3
тел. 060/3842-391

Конобар

УСЛОВИ: минимум средња струч-
на спрема, без обзира на занимање; 
пожељно радно искуство на истим 
пословима (није обавезно); старост: 
до 28 година. Кандидати заинтере-
совани за радно место треба да се 
јаве лично на горенаведену адресу 
или на број телефона: 060/3842-391, 
ради више информација и договора, 
најкасније до 15.05.2012. године.

Фит Форм
18000 Ниш, Томе Роксандића 4/2
тел. 018/214-047

Сарадник за комерцијалу, 
продају и промоције
за рад у Нишу и Београду

УСЛОВИ: средња стручна спрема 
(универзитет се сматра предношћу); 
познавање рада на рачунару; способ-
ност за индивидуални и тимски рад; 
иницијатива, предузетништво и амби-
циозност су предност. Пријаве слати 
на е-mail: gotopwоrk@gmail.com.

„стандард Гас“ доо
21000 Нови Сад
Булевар ослобођења 92/IV
тел. 021/499-385
e-mail: оffice@standardgas.rs

Пословни секретар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне 
спреме, знање једног страног језика; 
познавање рада на рачунару (мини-
мум: Wоrd, Еxcel, Интернет). Докази о 
испуњавању услова за пријем: CV са 
фотографијом и фотокопија уверења 
или дипломе о стеченом образовању. 
Пријаве слати поштом, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни 
однос“. Кандидати који буду ушли у 
ужи избор проћи ће тест личности, 
тест знања страног језика и позна-
вања рада на рачунару. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

www.nsz.gov.rs

ВАшА  
ПРАВА АДРЕСА:

Трговина и услуге
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оаза мб ГлоЖан 
тУристиЧко-рекреативни 
комплекс
21412 Гложан
тел. 021/788-723
e-mail: oazamb@gmail.com

Конобар

УСЛОВИ: IV или III степен струч-
не спреме у наведеном занимању; 
12 месеци радног искуства; знање 
енглеског језика; познавање рада на 
рачунару. Предвиђен је пробни рад 1 
месец.

Кувар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне 
спреме у наведеном занимању; 12 
месеци радног искуства. Предвиђен 
је пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: Пријаве са фотографијом 
слати на мејл адресу.

 Грађевинарство   
     и индустрија

„рис мебел“ доо
Прељина бб
32212 Прељина, Чачак
тел. 032/841-495

Инжењер машинства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, завршен шумарски факултет, 
познавање рада на рачунару (МS 
Оffice, АutoCAD), возачки испит „Б“ 
категорије, радни стаж од 5 до 10 
година на траженој позицији.

Фрезериста

УСЛОВИ: III или IV степен стручне 
спреме - средња стручна спрема, рад-
ни стаж од 5 до 10 година на траже-
ној позицији.

Лакирер

УСЛОВИ: III или IV степен стручне 
спреме - средња стручна спрема, рад-

ни стаж од 5 до 10 година на траже-
ној позицији.

ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу: 
„РиС Мебел“ д.о.о. 32308 Прањани 
или нa e-mail: ksenija.radojicic@gmail.
com, са назнаком: „Оглас за посао“. 
Разматраће се само пријаве кандида-
та који су се професионално бавили 
траженим занимањима и који испуња-
вају услове конкурса. О резултатима 
конкурса биће обавештени само они 
кандидати који уђу у ужи избор.

„Гоша“ Фсо
12373 Симићево
тел. 012/255-201, 255-202
e-mail: оffice@gosa.rs

Послови дипломираног 
машинског инжењера
на одређено време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломира-
ни машински инжењер/дипломирани 
инжењер машинства-мастер, дип-
ломирани машински инжењер-кон-
структор, дипломирани машински 
инжењер за производно машинство, 
знање енглеског језика; конструктив-
но-технолошка производња. Заинте-
ресовани кандидати могу се јавити 
на горенаведене бројеве телефона, 
а радну биографију послати поштом 
или на и-мејл. Радно искуство је 
небитно. Конкурс је отворен до попу-
не радних места.

„термоелектро енел“ ад
11000 Београд, Уралска 9
e-mail: оglas@tе-еnеl.rs

Дипломирани инжењер 
електротехнике
за рад у Београду и на 
градилиштима у Србији
више извршилаца

УСЛОВИ: завршен електротехнички 
факултет-VII/1 степен, одсек енерге-
тика или електроника, активно знање 
енглеског језика, познавање рада на 
рачунару. Пријаву са радном биогра-
фијом доставити на e-mail: оglas@tе-
еnеl.rs. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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ад „трГопромет“
24000 Суботица, Сегедински пут 80
тел. 024/548-663

Референт за безбедност и 
здравље на раду и ППЗ
на одређено време

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит из 
безбедности и здравља на раду, 12 
месеци радног искуства, возачка доз-
вола „Б“ категорије. Пријаве уз рад-
не биографије доставити на e-mail: 
kadrovi@univerеxport.rs или се јавити 
на број тел. 024/548-663, особа за кон-
такт: Мирјана Михајловић, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа.

    Mедицина
     и пољопривреда

национална слУЖба за 
запошљавање
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, 
за рад у СР Немачкој:

Послодавац: St Georg Klinikum Еisenach
Место рада: Еisenach, Thüringen, SR 
Nemačka

Специјалиста 
неуропсихијатрије/
лекар опште медицине 
на специјализацији из 
неуропсихијатрије
на одређено време од 2 године 
(пробни рад 6 месеци), са 
могућношћу заснивања радног 
односа на неодређено време
2 извршиоца

Опис посла: послови лекара специјали-
сте неуропсихијатрије.

УСЛОВИ: специјалиста неурологије, 
специјалиста психијатрије, специја-
листа неуропсихијатрије или лекар 
опште медицине на специјализацији 
из неурологије/психијатрије/неуроп-
сихијатрије; знање немачког јези-
ка-минимум Б1 ниво, пожељан Б2; 
пожељно основно знање рада на рачу-
нару (Wоrd, Еxcel); стручни испит за 
лекаре специјалисте.

Радно искуство: пожељно 1-2 године 
започете специјализације (за лекаре 
опште медицине).

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, исхрана 
и новчани приход од 400 € до завршет-
ка Б2 нивоа немачког језика (најдуже 6 
месеци), након тога се заснива радни 
однос на 2 године са платом од 4.100 € 
бруто; дужина радног времена: 8 часо-
ва дневно; рад у сменама.

Потребна документација: радна био-
графија/CV са фотографијом на немач-
ком језику (са контакт подацима и пода-
цима о траженим знањима, пожељно је 
имати сертификат/уверење о положе-

ном курсу немачког језика); пропрат-
но писмо на немачком језику; фотоко-
пија дипломе медицинског факултета; 
фотокопија уверења о положеном спе-
цијалистичком испиту-за лекаре спе-
цијалисте или доказ о току специјали-
зације из тражених области.

Начин конкурисања: Документа-
цију доставити поштом, на адресу: 
Национална служба за запошљавање, 
Одељење за посредовање у запошља-
вању, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са 
назнаком: „За конкурс: неуропсихија-
тар-СР Немачка“. Некомплетне прија-
ве неће бити разматране. Рок трајања 
конкурса: до попуне радног места.

национална слУЖба за 
запошљавање
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, 
за рад у СР Немачкој:

Послодавац:St Georg Klinikum Еisenach
Место рада: Еisenach, Thüringen, SR 
Nemačka

Специјалиста кардиологије 
(интервентни кардиолог)
на неодређено време (пробни 
рад 6 месеци)
2 извршиоца

Опис посла: послови лекара специјалисте 
интервентног кардиолога.

УСЛОВИ: специјалиста кардиологије; 
знање немачког језика-средњи ниво 
(минимум Б1 ниво, пожељан Б2); стручни 
испит; лиценца пожељна.

Радно искуство: неопходно је да лекар 
зна самостално да врши катетеризацију, 
уградњу стентова, Ехо и осталу карди-
олошку дијагностику.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана; 
основна плата је 4.100 € бруто, а повећа-
ва се у договору са послодавцем (у зави-
сности од искуства и вештине лекара); 
дужина радног времена: 8 часова дневно; 
рад у сменама; ноћни рад; могу конкури-
сати и лекари који су у пензији.

Потребна документација: радна биогра-
фија/CV на немачком језику (са фотогра-
фијом, контакт подацима и подацима о 
траженим искуствима и знањима, пожељ-
но је имати сертификат/уверење о поло-
женом курсу немачког језика); пропратно 
писмо на немачком језику; фотокопија 
дипломе медицинског факултета преве-
дена на немачки језик; фотокопија уве-
рења о положеном специјалистичком 
испиту преведена на немачки језик.

Начин конкурисања: документацију дос-
тавити поштом, на адресу: Национална 
служба за запошљавање, Одељење за 
посредовање у запошљавању, Дечанска 
8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За кон-
курс: кардиолог-СР Немачка“. Некомплет-
не пријаве неће бити разматране. Рок 
трајања конкурса: до 31.05.2012. године.

Универзитетска 
деЧја клиника
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
e-mail: Klinika@udk.bg.аc.rs

Медицинска сестра-техничар
на одређено време по основу 
замене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
педијатријског или општег смера, 
положен стручни испит. Пријаве се 
шаљу у затвореној коверти, на наве-
дену адресу Клинике, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за пријем меди-
цинске сестре-техничара на одређе-
но време по основу замене“. Прили-
ком пријаве на конкурс кандидати су 
дужни да доставе следећа документа: 
кратку биографију; фотокопију личне 
карте; оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи; оверену фотоко-
пију дипломе о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију радне 
књижице. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

дом здравља 
„др драГан ФУндУк“
22410 Пећинци, Јове Негушевића 5-7
тел. 022/86-266, 86-601, 436-266

Доктор медицине 
специјалиста педијатрије
за рад у амбуланти у 
Шимановцима

УСЛОВИ: завршен медицински факул-
тет; положен стручни испит; заврше-
на специјализација из педијатрије. 
Уз пријаву заинтересовани кан-
дидати подносе следеће доказе о 
испуњености услова: оверену копију 
дипломе, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту и о 
специјализацији, решење о изда-
вању лиценце, краћу биографију са 
пропратним писмом. Рок за доставу 
пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Контакт тел. 022/436-
266. Пријаве доставити на адресу 
Дома здравља или лично доставити у 
Дом здравља.

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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поликлиника „рамовиЋ“
36300 Нови Пазар, Омладинска 48
тел. 063/331-300
e-mail: seadramovic@gmail.com

Медицински биохемичар

Опис посла: вођење послова у лабо-
раторији поликлинике.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, 
смер медицински биохемичар или 
лекар специјалиста биохемије; проб-
ни рад 3 месеца; познавање рада 
на рачунару, енглески језик-средњи 
ниво, положен стручни испит. Оста-
ли услови у договору са послодавцем. 
Конкурс је отворен до попуне рад-
ног места. Заинтересовани кандида-
ти могу радне биографије да доставе 
мејлом или да се јаве на горенаведе-
ни број телефона, лицу за контакт: 
Сеаду Рамовићу.

дом здравља Гроцка
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Медицинска сестра-техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидат треба да испуња-
ва и следеће посебне услове: заврше-
на средња медицинска школа општег 
смера (IV степен стручне спреме); 
кратка биографија.

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава 
и следеће посебне услове: завршена 
средња медицинска школа лабора-
торијског смера (IV степен стручне 
спреме, лаборант); положен стручни 
испит; кратка биографија.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандида-
ти за радна места подносе следећу 
документацију: фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској 
школи општег смера или лаборато-
ријског смера; фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту; кратку 
биографију. Одлука о избору кан-
дидата биће објављена на огласној 
табли Дома здравља, а информације 
се могу добити у Правно-кадровској 
служби Дома здравља. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу или непосредно у канцеларији 
писарнице Правне службе. Пријаве 
мимо означеног рока и без потпуне 
документације неће се узимати у раз-
матрање.

аGrOFarM-TraDe Dоо
34310 Топола
Булевар Вожда Карађорђа 127
тел. 034/813-992, 813-993, 814-015
e-mail: аgrofarm@оpen.telekom.rs

Продавац у пољопривредној 
апотеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на сту-
дијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специја-
листичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, из обла-
сти заштите биља (фитомедицине) 
или високо образовање на студија-
ма првог степена из области зашти-
те биља (фитомедицине) у трајању 
од најмање три године (струковни 
инжењер) или високо образовање 
на основним студијама у трајању 
од најмање четири године из обла-
сти ратарства и повртарства, област 
воћарства и виноградарства, област 
хортикултуре или области шумарства 
и доказом о завршеној специјализа-
цији из области заштите биља или 
завршеној „Обуци за рад у пољопри-
вредној апотеци“ која је спроведе-
на на Пољопривредном факултету у 
Београду или Новом Саду у току 2006. 
године; неопходно је поседовање 
возачке дозволе „Б“ категорије и 
познавање рада на рачунару. Прија-
ве слати на горенаведену адресу или 
на e-mail: аgrofarm@оpen.telekom.rs, 
најкасније до 30.04.2012. године.

дом здравља бела 
паланка
18310 Бела Паланка
Бранислава Нушића 2

Администратор 
информационог система

УСЛОВИ: Поред општих услова пред-
виђених законом, кандидат мора да 
испуњава и следеће посебне услове: 
VII/1 степен стручне спреме, завршен 
електронски факултет или факултет 
из области информационих система и 
технологија, са једном годином рад-
ног искуства у струци. Уз пријаву на 
оглас приложити: диплому о стече-
ној стручној спреми и потврду о рад-
ном искуству у струци. Горенаведена 
документа достављају се у оригина-
лу или у овереним фотокопијама. Рок 
за подношење пријава је осам дана. 
Пријаве се достављају на адресу 
Дома здравља, са назнаком: „Дирек-
тору“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

здравствени центар пеЋ
38310 Гораждевац

Директор

УСЛОВИ: Поред општих услова про-
писаних законом, кандидат мора да 
испуњава и следеће услове: да има 
завршене интегрисане основне и 
мастер академске студије из области 
медицинских наука и завршену спе-
цијализацију једне од грана меди-
цине из делатности Здравственог 
центра и да има најмање пет година 
радног стажа по положеном специја-
листичком испиту, од чега три године 
радног искуства на пословима руко-
вођења у здравственој делатности 
или да има завршене основне сту-
дије из области медицинских наука 
у трајању од пет до шест година и 
завршену специјализацију из једне од 
грана медицине из делатности Здрав-
ственог центра и да има најмање пет 
година радног стажа по положеном 
специјалистичком испиту, од чега нај-
мање три године радног искуства на 
пословина руковођења у здравстве-
ној делатности или да има завршене 
мастер академске студије из области 
правних наука и завршену едукацију 
из области здравственог менаџмен-
та и пет година радног искуства на 
пословима руковођења у здравстве-
ној установи или да има завршене 
мастер академске студије из области 
економских наука и завршену едука-
цију из области здравственог менаџ-
мента и пет година радног искуства 
на пословима руковођења у здрав-
ственој установи. Пријаве са краћом 
биографијом и доказима о испуња-
вању услова конкурса, као и програм 
рада у предстојећем мандату, доста-
вити на следећу адресу: Министар-
ство здравља, Канцеларија за Косово 
и Метохију, Здравствени центар Пећ, 
Владетина 1-3, 11000 Београд. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса, а одлука 
о избору донеће се у року од 30 дана 
од завршетка јавног конкурса.

Tржиштe рада

аналитички  приступ  
запошљавању

Медицина и пољопривреда
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здравствени центар 
призрен
Са привременим седиштем у Ораховцу

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих 
услова прописаних законом треба 
да испуњава и следеће услове: да 
има завршене интегрисане основне и 
мастер академске студије из области 
медицинских наука и специјализацију 
из једне од грана медицине из делат-
ности Здравственог центра и да има 
најмање пет година радног стажа по 
положеном специјалистичком испиту, 
од чега најмање три године радног 
искуства на пословима руковођења у 
здравственој делатности или да има 
завршене основне студије из области 
медицинских наука у трајању од пет 
до шест година и специјализацију из 
једне од грана медицине из делат-
ности Здравственог центра и да има 
најмање пет година радног стажа по 
положеном специјалистичком испиту, 
од чега најмање три године радног 
искуства на пословима руковођења у 
здравственој делатности или да има 
завршене мастер академске студије 
из области правних наука и заврше-
ну едикацију из области здравственог 
менаџмента и пет година радног ста-
жа у области здравствене заштите, од 
чега три године на пословима руко-
вођења у здравственој делатности. Уз 
пријаву на конкурс доставити доказе 
о испуњености услова предвиђених 
овим конкурсом. Пријаве доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За Управни одбор“. Управни одбор 
Здравственог центра извршиће избор 
кандидата у року од 30 дана од дана 
завршетка конкурса и предлог дос-
тавити оснивачу ради именовања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања.

дом здравља 
„др милорад влајковиЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Медицинска сестра-техничар
за рад у Служби хитне 
медицинске помоћи, на одређено 
време до 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа-
општи смер, положен стручни испит, 
возачка дозвола „Б“ категорије и да 
је кандидат активан возач. Уз прија-
ву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи-општи смер, овере-
ну фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију 
дозволе за рад-лиценце, фотокопију 
возачке дозволе, радну биографију. 
Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања, на наведену 
адресу или лично у писарницу Дома 
здравља Барајево.

исправка оГласа 
болница за пластиЧнУ, 
реконстрУктивнУ и 
естетскУ ХирУрГијУ 
„диона“
11000 Београд, Сазонова 29
тел. 011/2422-119
е-mail: racunovodstvo@diona.rs

Оглас објављен 18.04.2012. године 
у публикацији „Послови“, за радно 
место: медицинска сестра-техни-
чар-инструментарка, на одређе-
но време до 3 месеца, исправља 
се у делу УСЛОВИ, где треба да 
стоји: најмање IV степен стручне 
спреме, медицинска школа-општи 
смер-инструментарка или сестра 
са искуством у операционој сали, 
општа здравствена способност.

специјална болница за 
интерне болести 
„врњаЧка бања“
36210 Врњачка Бања, Олге Јовичић бб

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: завршен фармацеутски 
факултет, положен стручни испит. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву 
подносе: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном фармацеутском факул-
тету, оверену фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту, потврду о 
радном искуству и кратку биографију. 
Оглас ће бити објављен на веб-сајту 
Министарства здравља. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

УдрУЖење за помоЋ 
мнро „плава птица“ 
општине кУла
25230 Кула, Лењинова 17
тел. 025/724-177

Дипломирани дефектолог-
олигофренолог
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спре-
ме, струке: дипломирани дефектолог 
- олигофренолог; најмање 6 месеци 
радног искуства; рад у дневном центру 
са васпитном групом до 15 корисни-
ка и јединици за смештај корисника; 
специфичне вештине у раду - рееду-
кација психомоторике. За радно место 
нису предвиђени путни трошкови. 
Потребна документација: CV кандида-
та, уверење о држављанству, фотоко-
пија личне карте, фотокопија дипломе 
факултета. Конкурс је отворен од 18. 
до 30. априла 2012. године. Пријаве се 
подносе лично или поштом на адре-
су Удружења, са назнаком: „За кон-
курс“. Благовременим ће се сматрати 
и пријаве са жигом поште од 30. апри-
ла, послате до 16,00 часова.

дом здравља бољевац
19370 Бољевац, Драгише Петровића 41
тел. 030/463-388

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова про-
писаних законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове: 
да је доктор медицине и да има завр-
шену специјализацију једне од грана 
медицине из делатности Дома здра-
вља, пет година радног искуства по 
положеном специјалистичком испи-
ту и радно искуство на руководећим 
пословима или да је доктор стомато-
логије и да има завршену специјали-
зацију једне од грана стоматологије 
из делатности Дома здравља, пет 
година радног искуства по положе-
ном специјалистичком испиту и радно 
искуство на руководећим пословима 
или да је дипломирани фармацеут 
са радним искуством од пет година 
на пословима здравствене заштите 
или да је дипломирани правник или 
дипломирани економиста и да има 
пет година радног искуства у обла-
сти здравствене делатности и радно 
искуство на руководећим послови-
ма, завршена едукација из области 
здравственог менаџмента. Кандидат 
је дужан да уз молбу приложи про-
грам рада Дома здравља Бољевац 
у Бољевцу за мандатни период од 
четири године. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Молбе са потребном 
документацијом доставити на адресу 
Дома здравља Бољевац у Бољевцу.

Градски завод за 
плУЋне болести и 
тУберкУлозУ
11000 Београд, Прешевска 33
тел. 011/2412-466, 3811-818

Медицинска сестра-техничар
на одређено време до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
средња медицинска школа, општег 
смера, положен стручни испит. Уз 
пријаву на оглас кандидат прилаже 
следећу документацију (у оригиналу 
или оверене фотокопије): диплому, 
доказ о положеном стручном испи-
ту, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Рок за 
доставу пријава на оглас је 8 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Особа за 
контакт: Снежана Радовић, број тел. 
011/3811-818.

Медицина и пољопривреда
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Фонд за развој 
пољопривреде 
општине бојник
16205 Бојник, Трг слободе 3
тел. 016/821-829

Технички секретар оператер

УСЛОВИ: IV степен, смер правни тех-
ничар, познавање рада на рачунару, 
радно искуство у струци најмање 1 
година.

Референт за сточарство

УСЛОВИ: IV степен, смер пољопри-
вредни техничар.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас канди-
дати прилажу следећу документацију: 
доказ о стручној спреми (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе), 
уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, уверење 
да нису осуђивани и да се против њих 
не води кривични поступак, лекарско 
уверење о општој здравственој спо-
собности подносе изабрани кандида-
ти пре закључивања уговора о раду. 
Пријаве на оглас слати на горенаве-
дену адресу.

специјална болница за 
псиХијатријске болести 
„ковин‘‘
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Медицински техничар-
сестра

Медицински техничар-
сестра
на одређено време до 12 месеци

Медицински техничар-
сестра
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен, завршена средња 
медицинска школа, без обзира на 
радно искуство.

Технички радник-возач
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: завршен III или IV степен, 
било ког смера, возачка дозвола Б, Ц, 
Д и Е категорије.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да 
доставе: пријаву са кратком биогра-
фијом; фотокопију дипломе о завр-
шеној стручној спреми, уверење о 
положеном стручном испиту за меди-
цинске техничаре-сестре, фотокопију 
возачке дозволе за возача. Пријаве 
са потребним доказима достављају се 
на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови‘‘. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

дом здравља ковин
26220 Ковин, Трг ослобођења 4
тел. централе: 013/741-464
факс: 013/741-602

Медицинска сестра-техничар
на одређено време
2 извршиоца

Опис посла: припрема радног места 
лекара, врши и непосредно је одго-
ворна за асептичан рад, стерилиза-
цију инструмената и потрошног сани-
тетског материјала, врши терапијске 
радње из домена своје стручности по 
налогу лекара у амбуланти или ста-
ну болесника, води све прописане 
евиденције извршених услуга, врши 
обрачун извршених услуга и фак-
турише услуге, активно учествује у 
обуци приправника, ради у картоте-
ци по потреби и налогу одговорног 
медицинског техничара када је дужан 
да отвара, одлаже, проналази и дос-
тавља здравствене картоне лекару, 
спроводи здравствено-васпитни рад 
у делокругу своје стручности, води 
прописану медицинску документа-
цију, заједно са лекаром ради на свим 
превентивним активностима, врши 
и друге послове из свог домена по 
налогу главне сестре, начелника и 
директора Дома здравља Ковин.

УСЛОВИ: завршена виша или средња 
медицинска школа и положен струч-
ни испит. Радни однос се заснива на 
одређено време до повратка привре-
мено одсутних радника. Уз пријаву се 
подноси: кратка биографија и дока-
зи о испуњености услова конкурса (у 
неовереним фотокопијама). Пријаве 
слати на адресу Дома здравља Ковин, 
Трг ослобођења 4, 26220 Ковин, са 
назнаком: „За конкурс“ или донети 
лично у канцеларију Одсека за прав-
не послове бр. 57, на другом спрату. 
Рок за подношења пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији 
„Послови‘‘.

исправка оГласа 
општа болница 
„свети лУка“
11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51
тел. 026/222-750

Оглас објављен 18.04.2012. 
године у публикацији „Послови“, 
мења се у називу установе, тако 
што уместо: ЗЦ „СВЕТИ ЛУКА“, 
треба да стоји: ОПШТА БОЛНИЦА 
„СВЕТИ ЛУКА“.

земљорадниЧка задрУГа 
„јеЖевица“
31213 Јежевица
тел. 031/829-090

Директор
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: VII, VI и IV степен стручне 
спреме, пољопривредног и осталих 
смерова; радно искуство најмање 2 
године у струци на руководећем рад-
ном месту са посебним овлашћењима 
и одговорностима; да нема законских 
сметњи за вршење ове функције и да 
се кандидат не налази под истрагом 
за кривично дело; поднети програм 
рада и развоја задруге. Директор 
се именује на мандатни период од 5 
година. Рок за подношење пријаве је 
15 дана од дана објављивања конкур-
са, на наведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

дом здравља
14210 Уб, Добросава Симића 1
тел. 014/411-165

Виши санитарни техничар

УСЛОВИ: завршена виша медицинска 
школа санитарног смера, положен 
стручни испит, завршен противпожар-
ни курс, курс о безбедности и здра-
вљу на раду мора бити завршен у року 
од годину дана од заснивања радног 
односа. Кандидат уз пријаву подно-
си: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној вишој медицинској школи 
санитарног смера; оверену фотоко-
пију потврде о завршеном противпо-
жарном курсу; потврду да је уписао 
курс безбедности и здравља на раду 
или оверену изјаву да ће овај курс 
завршити у року од годину дана од 
заснивања радног односа; кратку био-
графију; оверену фотокопију потврде 
о положеном стручном испиту. Прија-
ве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на оглас за вишег 
санитарног техничара“.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
предноСт
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 Наука и образовање

ЗАКОН О 
ОСНОВАМА СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописа-
ним законом и ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравстве-

ну способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пре-

судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злоста-
вљање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;

4) има држављанство Републике 
Србије.

Када се образовно-васпитни рад оства-
рује на језику националне мањине, осим 
услова из става 1 овог члана, лице мора 
да има и доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1, 
тач. 1) и 4) и става 2 овог члана подно-
се се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2) овог члана пре закључења угово-
ра о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог 
члана прибавља установа.

Запосленом престаје радни однос ако 
се у току радног односа утврди да не 
испуњава услове из ст. 1 и 2 овог члана 
или ако одбије да се подвргне лекарском 
прегледу у надлежној здравственој уста-
нови.

б е о г ра д

осма беоГрадска 
Гимназија
11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2850-779

Административни радник
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
правно-биротехничка школа, зани-
мање: административни техничар; 
административно-технички секретар; 
пословни секретар; познавање рада 
на рачунару (Wоrd, Еxcel); знање кан-
целаријског пословања; познавање 
правописа; радно искуство 2 године. 
Уз пријаву доставити: доказ о струч-
ној спреми; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана обја-
вљивања.

Универзитет У беоГрадУ 
медицински ФакУлтет
11000 Београд, Др Суботића 8

Ванредни професор за 
ужу научну област Хумана 
генетика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
завршен биолошки факултет, општи и 
посебни услови предвиђени Законом о 
високом образовању и Статутом Меди-
цинског факултета у Београду.

Редовни професор за ужу 
научну област Медицина 
рада

Редовни професор за ужу 
научну област Нуклеарна 
медицина

Редовни професор за ужу 
научну област Хирургија са 
анестезиологијом (општа 
хирургија)

Редовни професор за ужу 
научну област Хирургија са 
анестезиологијом (општа 
хирургија-кардиохирургија)

Ванредни професор за ужу 
научну област Радиологија
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Физикална 
медицина и рехабилитација
на одређено време од 5 година

Ванредни професор 
за ужу научну област 
Офталмологија
на одређено време од 5 година

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

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

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

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

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

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

Доцент за ужу научну област 
Хистологија и ембриологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

Доцент за ужу научну област 
Хигијена и медицинска 
екологија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Физикална медицина и 
рехабилитација
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

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

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

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Наука и образовање
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Доцент за ужу научну 
област Интерна медицина 
(гастроентерологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

Доцент за ужу научну 
област Хирургија са 
анестезиологијом (општа 
хирургија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну 
област Хирургија са 
анестезиологијом (општа 
хирургија-ендокрина 
хирургија)
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну 
област Хирургија са 
анестезиологијом (општа 
хирургија-кардиохирургија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спре-
ме, завршен медицински факултет, 
општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Ста-
тутом Медицинског факултета у Бео-
граду.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Медицинска и 
клиничка биохемија
на одређено време од једне 
године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спре-
ме, завршен медицински факултет, 
општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Ста-
тутом Медицинског факултета у Бео-
граду.

Посебан услов: Кандидати који конку-
ришу за клиничке наставне предмете 
подносе доказ о радном односу на 
клиници која је наставна база Меди-
цинског факултета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом 
о испуњавању услова конкурса (у 
складу са Статутом Медицинског 
факултета и Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзи-
тета у Београду) подносе се писарни-
ци Медицинског факултета, на наве-
дену адресу, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ош „мајка јУГовиЋа“
11080 Земун, Градски парк 9

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају опште услове за заснивање рад-
ног односа прописане чл. 120 Зако-
на о основама система образовања 
и васпитања и услове у вези струч-
не спреме у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника који изводе обра-
зовно-васпитни рад у основној шко-
ли. Приликом пријаве на конкурс кан-
дидати су дужни да доставе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених и 
фотокопију личне карте. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој 
способности се доставља пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном 
пресудом прибавља установа. Прија-
ве се подносе у року од 15 дана, на 
адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматра-
ти.

исправка оГласа 
Универзитет У беоГрадУ 
арХитектонски 
ФакУлтет
11000 Београд
Булевар краља Александра 73/II

Оглас објављен 18.04.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, исправља се за радно место: 
сарадник у звање асистента за 
ужу научну, односно уметничку 
област Архитектонске конструк-
ције, материјали и физика згра-
да, на Департману за архитектон-
ске технологије, избор се врши 
на одређено време од пет годи-
на, и треба да гласи: сарадник 
у звање асистента за ужу науч-
ну, односно уметничку област 
Архитектонске конструкције, 
материјали и физика зграда, на 
Департману за архитектонске 
технологије, избор се врши на 
одређено време од три године.

Универзитет У беоГрадУ 
арХитектонски 
ФакУлтет
11000 Београд
Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање 
доцента за ужу научну, 
односно уметничку област 
Архитектонске конструкције, 
материјали и физика 
зграда, на Департману за 
архитектонске технологије
избор се врши на одређено 
време од пет година

Наставник у звање доцента 
за ужу научну област 
Технологија грађења, 
инсталације и менаџмент, 
на Департману за 
архитектонске технологије
избор се врши на одређено 
време од пет година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови 
предвиђени су чланом 65 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/2010), Стату-
том Универзитета у Београду („Гла-
сник УБ“, бр. 131/06, 140/07, 143/08, 
150/09, 160/11 и 162/11) и Статутом 
Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 80/08, 
84/2010 и 89/12) и Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05). 
Пријаве кандидата са прилозима (био-
графија, оверене копије диплома, ове-
рена копија уверења о држављанству, 
списак радова и остала пратећа доку-
ментација) доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

прва приватна 
УГоститељско-
тУристиЧка школа
11000 Београд
Митрополита Петра 8

Наставник француског 
језика
на одређено време до 
30.06.2012. године, са 65% 
радног времена

УСЛОВИ: За наведено радно место, 
у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама, предвиђено је 
звање: професор, односно дипломи-
рани филолог за француски језик и 
књижевност. Уз пријаву кандидат је 
дужан да поднесе биографију и ове-
рене фотокопије следећих докуме-
ната: дипломе о степену стручности, 
уверења о држављанству, извода из 
матичне књиге рођених, уверења о 
здравственој способности, уверења 
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да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци, односно за кривично 
дело које га чини неподобним за рад 
у школи. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања.

Универзитет У беоГрадУ 
саобраЋајни ФакУлтет
11000 Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у 
звање и заснивање радног односа:

Ванредни или редовни 
професор за ужу научну 
област Планирање, 
организација и 
експлоатација у ваздушном 
саобраћају и транспорту

УСЛОВИ: VIII степен стручне спре-
ме, научни назив доктора техничких 
наука. Поред наведених услова, кан-
дидати треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05) и Статутом Саобраћај-
ног факултета. Рок за пријављивање 
је 15 дана. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса (био-
графија, дипломе, списак радова и 
радове) доставити на адресу Факул-
тета.

криминалистиЧко 
полицијска академија
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању 
доцента за ужу научну 
област Криминалистичко-
психолошка област, 
наставни предмет: 
Криминалистичка 
психологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије-
филозофски факултет, група психо-
логија, стечен научни назив доктора 
наука из одговарајуће научне обла-
сти и способност за наставни рад. 
Кандидати поред општих услова тре-
ба да испуњавају и услове предвиђе-
не одредбама Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08, 44/10) и Статута Кри-
миналистичко-полицијске академије. 
Кандидати уз пријаву прилажу: био-
графију; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; 
уверење да нису под истрагом (које 
није старије од 6 месеци); диплому, 
односно уверење о високој стручној 
спреми; диплому или уверење о сте-
ченом одговарајућем научном нази-
ву; списак стручних радова, као и по 
један примерак тих радова. Пријаве 

са биографијом и траженим доказима 
о стеченом образовању достављају се 
у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: Цара Душана 
196, 11080 Земун. Пријаве поднете по 
истеку рока и пријаве без потребних 
доказа неће се разматрати.

предшколска Установа 
„Чика јова змај“
11000 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Сарадник-дијететичар-
нутрициониста

УСЛОВИ: више образовање у области 
медицинских наука, смер дијетети-
чар-нутрициониста или образовање 
на студијама првог степена (основне 
струковне студије, односно академске 
студије) или на студијама у трајању од 
3 године у области медицинских нау-
ка, смер дијететичар-нутрициониста; 
3 године радног искуства у струци; 
положен стручни испит; могућа про-
вера психофизичких способности; 
познавање рада на рачунару.

Куварица-кувар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне 
спреме (кувар-техничар), са или без 
радног искуства; могућ пробни рад; 
могућа провера психофизичких и 
радних способности.

Мајстор-молер-фарбар

УСЛОВИ: III или IV степен струч-
не спреме, грађевинска школа, смер 
декоратер зидних површина (молеро-
фарбар); 1 година радног искуства; 
могућа провера психофизичких и 
радних способности.

Руководилац службе 
рачуноводства и аналитике
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
висока стручна спрема-економски 
факултет; организационе способ-
ности; 3 године радног искуства у 
струци; познавање рада на рачуна-
ру; могућа провера психофизичких и 
радних способности.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане у чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања. Пријаве на конкурс доста-
вити у року од 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Уз пријаву кан-
дидат треба да достави биографију 
и оригинале или оверене фотокопије 
следећих докумената: дипломе-све-
дочанства о стеченом образовању, 
извода из матичне књиге рођених и 
уверења о држављанству Републике 

Србије (не старије од 6 месеци), уве-
рења да се против кандидата не води 
истрага и да није подигнута оптужни-
ца (не старије од 6 месеци). Изабрани 
кандидати пре закључивања уговора 
о раду дужни су да доставе лекарско 
уверење о одговарајућој здравстве-
ној способности. Доказ о неосуђива-
ности прибавља установа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

Универзитет У беоГрадУ 
ФакУлтет  
политиЧкиХ наУка
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
као и да кандидати испуњавају усло-
ве предвиђене Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење 
и 97/08) и Статутом Факултета поли-
тичких наука за избор у звање доцен-
та и Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Бео-
граду. Уз пријаву доставити: биогра-
фију; оверен препис дипломе; извод 
из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; списак научних и 
стручних радова и радове. Пријаве 
на конкурс, са доказима о испуње-
ности услова, доставити у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремено достављене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

Универзитет У беоГрадУ 
ФакУлтет за специјалнУ 
едУкацијУ и 
реХабилитацијУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Ванредни или редовни 
професор за ужу научну 
област Соматопедија
на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спре-
ме, докторат дефектолошких наука, 
да кандидат испуњава услове пред-
виђене чл. 64 ст. 7 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 44/2010), као и Статутом 
Факултета за избор у звање ванред-
ног или редовног професора. Доку-
мента која је потребно доставити: 
пријава на конкурс, биографија и 
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библиографија, оверене фотокопије 
диплома, оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству и потврда надлежног 
органа да кандидат није под истра-
гом. Фотокопије докумената морају 
бити оверене и не старије од шест 
месеци. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве на конкурс са свим 
прилозима подносе се Факултету на 
наведену адресу.

Универзитет У беоГрадУ 
електротеХниЧки 
ФакУлтет
11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу 
научну област Рачунарска 
техника и информатика
са 20% радног времена

Ванредни професор за ужу 
научну област Рачунарска 
техника и информатика

Ванредни професор за ужу 
научну област Нуклеарна 
техника
са 10% радног времена

Асистент за ужу научну 
област Рачунарска техника и 
информатика

Асистент за ужу научну 
област Електроенергетски 
системи

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђе-
ни су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
97/2008 и 44/2010) и Статутом Факул-
тета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. 
Молбе са потребним документима 
(биографија са списком објављених 
радова, копија дипломе, односно уве-
рења које важи до издавања дипломе 
и уверење о држављанству) достави-
ти у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса, Секретаријату Факул-
тета, Булевар краља Александра 73.

ош „вУк караЏиЋ“
11232 Рипањ, Ерчанска 3
тел. 011/8650-480

Професор физике
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства, са 90% радног времена

Професор математике
на одређено време до истека 
првог изборног мандата 
директору школе „Војвода 
Путник“ у Рипњу, односно до 
01.09.2014. године

УСЛОВИ: Поред општих услова пред-
виђених законом, кандидати су дуж-
ни да испуњавају и посебне услове 
предвиђене Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова и 
Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Уз пријаву прило-
жити и доказе о испуњавању усло-
ва: доказ о стручној спреми, држа-
вљанство и извод из матичне књиге 
рођених. Доказ о здравственој спо-
собности доставља се пре закључења 
уговора о раду. Докази се подносе 
у оригиналу или у овереној фотоко-
пији, не старијој од 6 месеци. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса.

зУботеХниЧка школа
11000 Београд, Станка Враза 63
тел. 011/2442-913, 3836-314

Наставник математике, 
рачунарства и информатике
са 80% радног времена

Наставник енглеског језика

Наставник историје

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме у наведеном занимању. Посебни 
услови за рад предвиђени су Правил-
ником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним 
школама. Степен стручне спреме за 
наведена занимања предвиђен је Пра-
вилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним 
школама. Уз пријаву обавезно достави-
ти: диплому (оверен препис), уверење 
о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци). Пријаву са ове-
реним доказима о испуњавању услова 
конкурса послати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Рок за прија-
ву је 8 дана. Неуредне, непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

предшколска Установа 
„HaPPy KIDs“
11000 Београд
Љубомира Стојановића 4

Медицинска сестра-
васпитач-приправник

УСЛОВИ: У радни однос ради оба-
вљања посла медицинске сестре-
васпитача-приправника може бити 
примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: одговарајуће обра-
зовање - IV степен стручне спреме, 
средња медицинска школа, васпитач-
ки смер; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом; 
држављанство Републике Србије; 
неосуђиваност правноснажном пресу-
дом за кривична дела наведена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи 
доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству) и 
оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању.

Васпитач-приправник
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради оба-
вљања посла васпитача може бити 
примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: одговарајуће образо-
вање - високо образовање на студија-
ма првог степена или студијама дру-
гог степена или студијама у трајању 
од најмање четири године или више 
образовање васпитача; психичка, 
физичка и здравствена способност 
за рад са децом; држављанство Репу-
блике Србије; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривична 
дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Рок за прија-
вљивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи доказ 
о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству) и ове-
рен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању.

Сарадник за унапређење 
превентивно-здравствене 
заштите

УСЛОВИ: У радни однос ради оба-
вљања посла сарадника за превен-
тивно-здравствену заштиту може 
бити примљен кандидат који испуња-
ва следеће услове: одговарајуће 
образовање - на студијама првог 
степена (основне струковне студије, 
односно основне академске студије) 

Tржиштe рада

аналитички  приступ  
запошљавању

Наука и образовање



   |  Број 462  |  25.04.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs28 

или студијама у трајању од три годи-
не или више образовање у области 
медицинских наука у складу са зако-
ном; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом; 
држављанство Републике Србије; 
неосуђиваност правноснажном пресу-
дом за кривична дела наведена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи 
доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству) и 
оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању.

Технички секретар

УСЛОВИ: У радни однос ради оба-
вљања посла техничког секретара 
може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: одгова-
рајуће образовање - IV степен струч-
не спреме, гимназија; без обзира на 
радно искуство; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са 
децом; уверење о здравственој спо-
собности; држављанство Републике 
Србије; неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривична дела наве-
дена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и вас-
питања. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држа-
вљанству Републике Србије (уверење 
о држављанству), оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, извод из мати-
чне књиге рођених (фотокопија). 
Уверење да кандидат није осуђиван 
установа прибавља службеним путем.

Васпитач-приправник
на одређено време до 24 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: Пријем у радни однос се 
врши на одређено време до пола-
гања испита за лиценцу, а најдуже 
две године. У радни однос ради оба-
вљања посла васпитача може бити 
примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: одговарајуће образо-
вање - високо образовање на студија-
ма првог степена или студијама дру-
гог степена или студијама у трајању 
од најмање четири године или више 
образовање васпитача; психичка, 
физичка и здравствена способност 
за рад са децом; држављанство Репу-
блике Србије; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривична 
дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Рок за прија-
вљивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ 

о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству) и ове-
рен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању.

ОСТАЛО: Пријаве послати на горена-
ведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на број теле-
фона: 011/3294-542.

ош „вУк караЏиЋ“
11253 Сремчица, Школска 4

Секретар
на одређено време до повратка 
стално запослене са одсуства 
ради посебне неге детета

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање 
прописано Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања, Пра-
вилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи 
и Правилником о организацији рада 
и систематизацији радних места у 
школи; 2. да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 3. да је држа-
вљанин Републике Србије. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос дос-
тављају се на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Доказ о 
испуњености услова из тачке 3 школа 
прибавља службеним путем. Канди-
дати су дужни да школи уз пријаву на 
конкурс доставе: писану биографију, 
оверену копију дипломе о стече-
ној стручној спреми, оверену копију 
уверења о држављанству Републи-
ке Србије и извод из матичне књиге 
рођених или венчаних. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

Универзитет У беоГрадУ 
економски ФакУлтет
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Ванредни професор за ужу 
научну област Економска 
теорија и анализа-Методи 
економске анализе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора нау-
ка и способност за наставни рад, као 
и други услови прописани одредбама 
Закона о високом образовању, Стату-
та Универзитета у Београду, Статута 
Факултета, Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у 
Београду и Критеријума за стицање 
звања наставника и сарадника на 
Економском факултету у Београду.

Асистент за ужу научну 
област Економска политика 
и развој-Јавне финансије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: статус студента докторских 
студија или стечен академски назив 
магистра наука из области за коју се 
бира и прихваћена тема докторске 
дисертације, као и други услови про-
писани одредбама Закона о високом 
образовању, Статута Универзитета 
у Београду, Статута Факултета, Пра-
вилника о ближим условима за избор 
сарадника и Критеријума за стицање 
звања наставника и сарадника на 
Економском факултету у Београду.

Асистент за ужу научну 
област Пословна економија 
и менаџмент-Маркетинг 
у туризму и менаџмент 
предузећа у туризму и 
хотелијерству
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: статус студента докторских 
студија или стечен академски назив 
магистра наука из области за коју се 
бира и прихваћена тема докторске 
дисертације, као и други услови про-
писани одредбама Закона о високом 
образовању, Статута Универзитета 
у Београду, Статута Факултета, Пра-
вилника о ближим условима за избор 
сарадника и Критеријума за стицање 
звања наставника и сарадника на 
Економском факултету у Београду.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Економска 
политика и развој-
Економика туризма
на одређено време од једне 
године

УСЛОВИ: прописани Законом о висо-
ком образовању, Статутом Факулте-
та, Правилником о ближим условима 
за избор сарадника Факултета и Кри-
теријумима за стицање звања настав-
ника и сарадника Економског факул-
тета.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова конкур-
са достављају се на наведену адресу 
Факултета, соба бр. 139, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла
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ош „старина новак“
11000 Београд, Кнез Данилова 33-37

Наставник техничког и 
информатичког образовања
на одређено време до повратка 
запосленог са одсуства дужег од 
60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање 
према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи.

Административно-
финансијски радник
на одређено време до повратка 
запосленог са одсуства дужег од 
60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме 
(средња стручна школа у четворо-
годишњем трајању или гимназија); 
познавање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане у чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања. Кандидати за радна места 
наставника дужни су да пре доноше-
ња одлуке о избору кандидата обаве 
проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, код 
надлежне служба за послове запо-
шљавања. Уз пријаву кандидат треба 
да достави: радну биографију; ове-
рену фотокопију доказа о стручној 
спреми; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству. 
Доказ о здравственој способности 
(лекарско уверење) доставља се пре 
закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Прија-
ве слати на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Додатне информације 
могу се добити на број телефона: 
011/3347-633.

Универзитет У беоГрадУ 
машински ФакУлтет
11000 Београд, Краљице Марије 16

Ванредни професор на 
одређено време од 5 година 
или редовни професор 
за ужу научну област 
Аутоматско управљање, 
на предметима Модула 
за биомедицинско 
инжењерство

УСЛОВИ: завршен машински факул-
тет, VIII степен стручне спреме, док-
тор наука и други услови утврђени 
чланом 65 Закона о високом образо-
вању и чланом 11.4. Статута Машин-
ског факултета.

г њ и л а н е

предшколска Установа 
„ЂУрЂевак“
38263 Врбовац

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради оба-
вљања послова васпитача у предш-
колској установи може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег 
образовања; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности 
за рад са децом; поседовање држа-
вљанства Републике Србије; неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремне и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге 
рођених), оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверен препис или ове-
рену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (осим за приправнике и 
друга лица која могу засновати радни 
однос без положеног одговарајућег 
испита), доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Одлуку о избору кандидата 
директор ће донети у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење 
пријава. Пријаве послати на горена-
ведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код адми-
нистративног радника предшколске 
установе.

ч ач а К

ош „боЖо томиЋ“
Пријевор, 32205 Трбушани, Чачак
тел. 032/883-311

Професор разредне наставе-
приправник
на одређено време, за рад у 
издвојеном одељењу у Рошцима

Педагог
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана, за 50% радног времена

Професор немачког језика-
приправник
на одређено време, за 22% 
радног времена

Професор енглеског језика 
за први циклус основног 
образовања
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана, за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме 
у наведеном занимању. Кандидат тре-
ба да испуњава следеће услове: да је 
пунолетан (извод из матичне књиге 
рођених); да је држављанин Републи-
ке Србије (уверење о држављанству); 
да има прописану стручну спрему 
(оверена копија дипломе/уверења о 
завршеној школи); да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична 
дела прописана у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима. Доказ о 
пунолетству, одговарајућем образо-
вању и о држављанству РС подносе се 
уз пријаву на конкурс; доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и 
ученицима подноси се до закључења 
уговора о раду; доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова сла-
ти на адресу школе. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, на 
број телефона: 032/883-311.

ј а г о д и н а

дом УЧеника 
средњиХ школа 
„среЋно“
35230 Ћуприја, Кнеза Лазара бб

Референт сарадник у 
администрацији

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
средња економска школа, средња 
правно-биротехничка школа, средња 
техничка школа или гимназија, лекар-
ско уверење о психофизичкој и здрав-
ственој способности, неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 
6 месеци, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење при-
бавља установа, у складу са законом), 
држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву кандидат подноси: доказ 
о стеченом образовању, уверење о 
држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење о 
психофизичкој и здравственој спо-
собности, уверење да се против њега 
не води истрага и да није подигнута 
оптужница. Документација не сме 
бити старија од 6 месеци, а доказе 
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о испуњености услова конкурса дос-
тавити у оригиналу или у овереним 
копијама, на горенаведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

школа за мУзиЧке 
таленте
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб

Секретар
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
одсуства, а најдуже до 
10.03.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, дипломирани правник, положен 
правосудни испит или стручни испит 
за секретара школе, држављанство 
Републике Србије; биографија, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месе-
ци); диплома о стеченом образовању; 
уверење о положеном правосудном 
испиту или стручном испиту за секре-
тара школе; уверење да се против 
кандидата не води истрага и да није 
подигнута оптужница (не старије од 
6 месеци). Сва документа поднети у 
оригиналу или као оверене фотоко-
пије. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

КосовсКа миТровица

ош „вУк караЏиЋ“
38213 Прилужје
тел. 028/467-060

Професор историје
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у 
наведеном занимању, према Правил-
нику о врсти и степену стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; оверена диплома 
о завршеном факултету; извод из 
матичне књиге рођених; држављан-
ство-да није старије од 6 месеци и 
уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривич-
на дела за која је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од нај-
мање 6 месеци или није правоснажно 
осуђиван за кривично дело против 
достојанства личности и морала; да 
има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима. 
Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве 
са потребном документацијом (ове-
рене фотокопије) доставити лично 
или поштом, на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

К ра г У ј е в а ц

правни ФакУлтет У 
краГУјевцУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-516

Наставник у звању ванредни 
или редовни професор 
за ужу привредноправну 
научну област, са условима 
из чл. 64, а на период 
сагласно чл. 65 Закона о 
високом образовању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
доктор правних наука; други општи и 
посебни услови прописани Законом, 
Статутом и другим актима Правног 
факултета у Крагујевцу. Пријаве са 
доказима о испуњености услова кон-
курса слати на горенаведену адресу 
Факултета. Рок за пријаву је 15 дана.

К ра љ е в о

предшколска Установа 
„весело детињство“
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Медицинска сестра-васпитач

УСЛОВИ: средње образовање: меди-
цинска сестра-васпитач; да канди-
дати поседују психичку, физичку и 
здравствену способност-што се дока-
зује здравственим уверењем прили-
ком заснивања радног односа; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кри-
вично дело насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица и 
остала кривична дела утврђена у чл. 
120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз захтев доста-
вити: оверен препис дипломе-фото-
копију, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци) и извод из мати-
чне књиге рођених. Извод из казне-
не евиденције прибавља установа 
по службеној дужности. Конкурс је 
отворен 8 дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у 
обзир.

ош „бранко радиЧевиЋ“
Вранеши
36215 Подунавци-Врњачка Бања

Наставник српског језика
са 72% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати уз пријаву прила-
жу и диплому о одговарајућој стручној 
спреми, предвиђеној Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној шко-
ли, уверење о држављанству-не ста-
рије од 3 месеца и извод из матичне 
књиге рођених са холограмом. Копије 
морају бити оверене, овера не сме 
бити старија од 6 месеци. За наведе-
на радна места је обавезна провера 
психофизичких способности кандида-
та код Националне службе за запо-
шљавање. Кандидати који су били 
на тесту до 6 месеци пре истека овог 
конкурса, наводе то у својој прија-
ви. Лекарско уверење се доставља 
по коначности одлуке о избору кан-
дидата, а пре потписивања уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир.

поништење конкУрса 
предшколска Установа 
„весело детињство“
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Конкурс објављен 11.04.2012. 
године у публикацији „Послови“, 
за радно место: портир, поништа-
ва се у целости.

поништење конкУрса 
предшколска Установа 
„весело детињство“
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Конкурс објављен 18.04.2012. 
године у публикацији „Послови“, 
за радно место: мајстор-домар, 
поништава се у целости.

К р У ш е в а ц

предшколска Установа 
„бисери“
37240 Трстеник, Радоја Крстића бб
тел. 037/711-134

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: да кандидат испуњава усло-
ве у погледу стручне спреме - одго-
варајуће образовање, завршен еко-
номски факултет или виша школа 
економског смера; да има психичку, 
физичку и здравствену способност 
за рад у установи; да није осуђиван 
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правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена бзусловна 
казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или 
давање мита и друго (чл. 120 Зако-
на о основама система образовања 
и васпитања); да има држављанство 
Републике Србије; три године радног 
искуства у струци; уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; 
уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са 
децом (подноси се приликом закљу-
чења уговора о раду); оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној 
спреми; потврду о радном искуству. 
Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања.

ош „станислав биниЧки“
37252 Јасика
Станислава Биничког бб
тел. 037/671-103

Наставник техничког 
образовања
за 80% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за 
заснивање радног односа, кандидати 
треба да испуњавају и посебне усло-
ве прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и вас-
питања, а у погледу стручне спреме 
треба да испуњавају услове пропи-
сане важећим Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Уз 
пријаву кандидати треба да доставе 
доказ о стручној спреми и уверење 
о држављанству. Пријаве слати на 
наведену адресу.

шосо „веселин николиЋ“
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Наставник ликовне културе
за 40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одгова-
рајуће образовање према Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и сарадника у 
настави у стручним школама за уче-
нике лако ментално ометене у развоју 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 1/95, 24/04, 10/09); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да 

је држављанин Републике Србије. Уз 
пријаву кандидат је дужан да достави 
доказе о испуњавању услова конкур-
са за радно место за које конкурише: 
доказ о одговарајућем образовању 
и доказ о држављанству Републике 
Србије. Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о 
неосуђиваности кандидата прибавља 
школа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати у пос-
тупку избора кандидата.

л е с К о в а ц

трГовинско-
УГоститељска  
школа лесковац
16000 Лесковац, Дубочица бб
тел. 016/222-961

Професор економске групе 
предмета
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рође-
них, лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности 
за рад (подноси се приликом потпи-
сивања уговора о раду) и уверење да 
кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наве-
дена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања. У поступку одлучивања 
о избору наставника, директор ће 
у складу са чл. 130 став 3 Закона о 
основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11), извршити ужи избор кандида-
та које ће упутити на претходну про-
веру психофизичких способности. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве слати на адресу 
школе.

н и ш

ош „добрила 
стамболиЋ“
18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Наставник математике
за рад у издвојеном 
осморазредном одељењу у 
Гушевцу

УСЛОВИ: одговарајуће образовање 
прописано Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 
2/09, 4/09, 9/09 и 3/10), и то: профе-
сор математике; дипломирани мате-
матичар; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; дипломи-
рани математичар - информатичар; 
професор математике и рачунарства; 
дипломирани математичар за мате-
матику економије; професор инфор-
матике - математике; дипломирани 
математичар - астроном; дипломира-
ни математичар - примењена мате-
матика; дипломирани информатичар; 
психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и уче-
ницима; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља 
установа по службеној дужности); 
држављанство Републике Србије. 
Кандидат уз пријаву треба да доста-
ви: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи; уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге 
рођених.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање
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н о в и  п а З а р

ош „вУк караЏиЋ“
36320 Тутин, Кулина Бана 5
тел. 020/811-180

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу 
Дубово, на одређено време док 
мирују права из радног односа 
изабраном директору школе на 
радном месту са којег је изабран

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у 
смислу чл. 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, са 
називом стручне спреме у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 
8/08). Кандидат уз пријаву на конкурс 
треба да достави: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стече-
ном високом образовању-не старије 
од 6 месеци; уверење о држављан-
ству Републике Србије. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, 
директор врши ужи избор кандида-
та које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности, у року 
од 8 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава. У року од 8 дана од 
дана добијања резултата провере, 
директор прибавља мишљење школ-
ског одбора. Директор доноси одлуку 
о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана добијања мишљења школ-
ског одбора. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду доста-
вља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. По истеку рока 
за подношење пријава на конкурс, 
за све кандидате, школа ће приба-
вити од надлежног органа доказ о 
неосуђиваности. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматра-
ти. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања.

ош „стеФан немања“
36300 Нови Пазар
37. санџачке дивизије бб
тел. 020/334-031

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одго-
варајуће високо образовање из чл. 
8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09, 52/11) за настав-
ника и стручног сарадника у основној 
школи; да поседује дозволу за рад 
(лиценцу); 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 обра-
зовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије; најмање 

пет година у установи на пословима 
образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да 
има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (како програм обуке за 
директора школе и правилник о пола-
гању испита за директора школе нису 
донети, нити је Министарство просве-
те организовало полагање испита за 
директора школе, изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року 
од доношења истих положи испит за 
директора). Уз пријаву на конкурс 
приложити: уверење о држављан-
ству Републике србије и извод из 
матичне књиге рођених; оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис/фотоко-
пију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испи-
ту; потврду да има најмање 5 годи-
на радног стажа у области образо-
вања и васпитања; лекарско уверење 
о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; преглед кретања 
у служби са биографским подацима 
и доказима о својим организационим 
способностима. Уверење да кандидат 
није осуђиван прибавља установа. 
Рок за подношење пријаве је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

н о в и  с а д

поништење дела конкУрса 
ФакУлтет теХниЧкиХ 
наУка
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Конкурс објављен 11.04.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радна мес-
та: доцент или ванредни профе-
сор за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Плани-
рање, регулисање и безбедност 
саобраћаја; доцент за струч-
ну, уметничку, односно научну 
област Организације и техно-
логија транспорта; асистент за 
ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Примењене рачу-
нарске науке и информатика.

Универзитет У новом садУ 
пољопривредни 
ФакУлтет
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Истраживач сарадник за 
ужу научну област Исхрана 
животиња

УСЛОВИ: завршен пољопривред-
ни факултет, смер сточарство. Кан-
дидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о научноистражи-
вачком раду, члан 70 („Сл. гласник 
РС“, бр. 110/05) и Статутом Пољопри-
вредног факултета у Новом Саду. Уз 
пријаву кандидат је обавезан да дос-
тави доказе о испуњености услова по 
овом конкурсу, биографске податке, 
научне и стручне радове, доказе о 
њиховом објављивању и потврде или 
уверења о наставку школовања (упи-
сане докторске студије). Пријаве дос-
тавити на наведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“.

ош „марија трандаФил“
21203 Ветерник, Паунова 14
тел. 021/820-940

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: да кандидат има одгова-
рајућу стручну спрему предвиђену 
Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 
9/2009 и 3/2010), професор разредне 
наставе; наставник разредне наставе; 
професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом; професор 
разредне наставе и енглеског језика. 
Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ се доста-
вља пре закључења уговора о раду); 
да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и вас-
питања (доказ прибавља школа по 
службеној дужности од надлежног 
МУП-а, за изабраног кандидата); да 
има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву доставити: диплому о сте-
ченом образовању; уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверене фото-
копије). Ковертиране пријаве слати 
на наведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разма-
трање.

Највећа понуда 

слободних послова 

на једном месту

Наука и образовање
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п а н ч е в о

Гимназија и економска 
школа 
„бранко радиЧевиЋ‘‘
26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел/факс: 013/742-300
e-mail: gimnazijakovin@yahoo.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава 
следеће услове: да има одговарајуће 
образовање из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник 
РС‘‘, бр. 72/09 и 52/11) за наставни-
ка ове врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога, односно да 
је стекао одговарајуће образовање 
на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специја-
листичке струковне студије) у скла-
ду са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има дозволу за рад - 
лиценцу за наставника, педагога или 
психолога; обуку и положен испит за 
директора установе (није услов за 
избор на дужност али јесте услов за 
њено обављање-кандидат изабран за 
директора школе, дужан је да положи 
испит за директора, сходно условима 
прописаним Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања, као и 
условима које прописује министар); 
да испуњава услове прописане чла-
ном 8 став 2 и чланом 120 Закона о 
основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС‘‘, бр. 
72/09 и 52/11); најмање пет година 
рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да 
доставе следећу документацију: 
пријаву са прегледом кретања у 
служби и биографским подацима, 
диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о држављан-
ству-не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију), извод 
из матичне књиге рођених трајног 
карактера (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о положеном 
стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (оригинал или оверену фото-
копију), потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања, 
лекарско уверење да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима-не старије 
од 6 месеци, уверење да против њих 

није покренута истрага, нити поди-
гнута оптужница код надлежног суда 
(доказ о неосуђиваности, односно 
извод из евиденције МУП-а приба-
вља школа). Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови‘‘. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на горена-
ведену адресу.

п и р о Т

ош „јован аранЂеловиЋ“
18313 Црвена Река
тел. 018/858-806

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: лице које има одгова-
рајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специја-
листичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) у 
складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење 
и 97/08), а почев од 10. септембра 
2005. године; на основим студијама 
у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице које испуњава услове за 
наставника основне школе за педаго-
га и психолога, има дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да кандидат 
испуњава услове прописане у чл. 120 
Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву кан-
дидат подноси: биографске податке, 
односно радну биографију, оверен 
препис дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању, оверен 
препис уверења о положеном струч-
ном испиту (дозволи за рад), потвр-
ду о раду у области образовања, уве-
рење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; 
уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, лекарско 
уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, остала доку-
мента која могу послужити прили-
ком доношења одлуке о избору. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се достављају 
на адресу школе. Ближа обавештења 
могу се добити код секретара школе 
или на број телефона: 018/858-806.

ош „свети сава“
18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник српског језика
са 28% радног времена

УСЛОВИ: молба-кратка биографија, 
оверена фотокопија дипломе - стече-
на одговарајућа стручна спрема пре-
ма Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 4/2009): про-
фесор српског језика и књижевности, 
професор српског језика и књижев-
ности са општом лингвистиком, про-
фесор српске књижевности и језика, 
професор српске књижевности и јези-
ка са општом књижевношћу, дипло-
мирани филолог српске књижевности 
са јужнословенским језицима, дипло-
мирани филолог српске књижевности 
са јужнословенским књижевности-
ма, професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност, профе-
сор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик, професор срп-
скохрватског језика и опште линг-
вистике, професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима, 
професор српскохрватског језика 
са источним и западним словенским 
језицима, професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску и 
општу књижевност, професор југо-
словенске књижевности са страним 
језиком, дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик, дипломи-
рани филолог за српски језик и књи-
жевност; уверење о држављанству 
Репулике Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија). Рок за подношење 
молбе је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Молбе са потребним доку-
ментима слати на адресу школе или 
предати лично код секретара школе. 
Непотпуне и неблаговремене молбе 
неће се разматрати.

ош „дУшан радовиЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

Наставник историје
са 7 часова недељно, за рад у 
издвојеном одељењу у Темској

УСЛОВИ: Поред општих услова пред-
виђених у члану 13 Закона о раду и 
члану 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове 
из Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у 
основној школи: професор историје; 
професор историје и географије; 
дипломирани историчар. Пријава са 
доказима о испуњавању услова под-
носи се на адресу школе или у прос-
торијама секретаријата школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријаву кандидати подносе: 
оверен препис дипломе (фотокопија) 
о завршеном школовању, уверење 
о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених.
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п о ж а р е в а ц

теХниЧка школа
12320 Жагубица, Партизанска бб

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижев-
ност. Поред општих услова и наве-
дених услова у погледу стручности, 
кандидат треба да испуњава и друге 
посебне услове, прописане у чл. 120 
Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву са крат-
ком биографијом кандидат подноси 
следеће доказе: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија-
не старије од 6 месеци). Лекарско 
уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду, а уверење о неосуђи-
ваности прибавља школа. Проверу 
психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих посту-
пака. Избор кандидата биће извршен 
у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања. Прија-
ве се подносе на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „слободан јовиЋ“
12256 Волуја
тел. 012/880-100

Наставник математике
за 90% радног времена (16 
часова недељно)
3 извршиоца

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 
запосленог одсутног преко 60 
дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђене чла-
ном 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона о 
основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/2011); одговарајуће образовање 
према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи и Правилнику 
о врсти стручне спреме наставни-
ка који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних програма у основ-
ној школи. Кандидати су дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому или уверење 
о стеченом одговарајућем образо-
вању - оригинале или оверене фото-
копије, не старије од шест месеци. 
Доказ о испуњености услова у погле-
ду психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења 
уговора о раду, а проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и 
ученицима врши Национална служба 

за запошљавање. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља установа. Прија-
ве се подносе на адресу школе. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на број теле-
фона: 012/880-100.

с м е д е р е в о

ош „воЖд караЂорЂе“
11328 Водањ
тел. 026/4715-004

Наставник географије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спре-
ме, професор географије, као и лица 
која испуњавају услове предвиђене у 
чл. 2 ст. 1 тач. 1 Закона о изменама 
и допунама Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, као и 
Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у 
основној школи; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републи-
ке Србије; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држа-
вљанству Републике Србије (уверење 
о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених), оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, ове-
рену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу, осим за лица која могу 
засновати радни однос без положеног 
испита са обавезом полагања у закон-
ском року (приправника). Кандидати 
који испуњавају услове обавезни су 
да приступе провери психофизичких 
способности, након обавештења од 
стране установе. Лекарско уверење 
се доставља при закључењу уговора.

исправка оГласа 
ош „милија ракиЋ“
11420 Смедеревска Паланка, Церовац
тел. 026/701-078

Оглас објављен 18.04.2012. 
године у публикацији „Послови“, 
мења се у делу који се односи 
на радно време, па тако у нази-
ву радног места треба да стоји: 
наставник физичког васпитања, 
за 40% радног времена.

ош „светитељ сава“
11432 Друговац
тел. 026/721-114

Наставник енглеског језика 
у предметној настави
са 10% радног времена (2 часа у 
настави)

Наставник енглеског језика 
у разредној настави
са 14 часова (70% радног 
времена)

Наставник физике
са 6 часова у настави

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање, психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од 
најмање 6 месеци или није правос-
нажном пресудом осуђен за кривично 
дело против достојанства личности 
и морала. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Уз пријаву на кон-
курс приложити: доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије 
(уверење о држављанству), извод 
из матичне књиге рођених, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој спо-
собности, потврду да кандидат није 
осуђиван, издату од СУП-а општине 
из које кандидат долази.

с о м б о р

ош „алекса шантиЋ“
25212 Алекса Шантић
VIII војвођанске бригаде бб
тел. 025/838-120

Радник на одржавању 
чистоће

УСЛОВИ: одговарајуће образовање 
према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Але-
кса Шантић“ - завршена основна шко-
ла; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и учени-
цима - лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду; држављанство Репу-
блике Србије - уверење; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - 
доказ прибавља установа. Кандидати 
уз пријаву на конкурс подносе: крат-
ку биографију, оверен препис (фото-
копију) дипломе о стеченом обра-
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зовању, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или ове-
рену фотокопију). Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ош „оГњен прица“
25274 Колут, Марка Орешковића 1
тел. 025/804-213

Секретар
са 50% радног времена, на 
одређено време до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, правни факултет.

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена, на 
одређено време до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
економски техничар или гимназија, 
општи смер; најмање две године рад-
ног искуства у просвети; сертификат 
о положеном испиту за самосталног 
или овлашћеног рачуновођу.

ОСТАЛО: држављанство Републике 
Србије - уверење; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима - лице које буде 
изабрано обавиће лекарски преглед 
пре потписивања уговора о раду; 
да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образо-
вања и васпитања - школа ће служ-
беним путем прибавити уверење од 
МУП-а. Рок за пријављивање је 8 
дана.

средња медицинска 
школа „др рУЖица рип“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник санитарне хемије
на српском језику, са 14,69% 
радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, дипломирани фармацеут, дип-
ломирани фармацеут-медицински 
биохемичар, дипломирани фармаце-
ут-специјалиста за санитарну хемију.

Наставник фармакологије
на српском језику, са 12,86% 
радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, дипломирани фармацеут.

Наставник увода у 
козметологију
на српском језику, са 8,6% 
радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, дипломирани фармацеут, дипло-
мирани фармацеут-специјалиста коз-
метолог.

Наставник медицинске 
биохемије
на српском језику, са 60,95% 
радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, дипломирани фармацеут-спе-
цијалиста за медицинску биохемију, 
доктор медицине-специјалиста за 
клиничку биохемију, дипломирани 
фармацеут, дипломирани биохеми-
чар, дипломирани фармацеут-меди-
цински биохемичар, дипломирани 
биохемичар-мастер.

Наставник медицинске 
биохемије
на мађарском језику, са 35,24% 
радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, дипломирани фармацеут-спе-
цијалиста за медицинску биохемију, 
доктор медицине-специјалиста за 
клиничку биохемију, дипломирани 
фармацеут, дипломирани биохеми-
чар, дипломирани фармацеут-меди-
цински биохемичар, дипломирани 
биохемичар-мастер. Послове настав-
ника биохемије на мађарском језику 
може да обавља лице које је стекло 
средње, више или високо образовање 
на мађарском језику или је положи-
ло испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске устано-
ве - неопходно је доставити доказ о 
познавању мађарског језика (овере-
на фотокопија дипломе о завршеној 
средњом, вишој или високој школи на 
мађарском језику, или оверена фото-
копија уверења о положеном испи-
ту из мађарског језика по програму 
одговарајуће високошколске устано-
ве).

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане у чл. 120 Зако-
на о основама система образовања 
и васпитања. Потребна документа: 
оверена фотокопија дипломе и уве-
рење о држављанству (не старије од 
6 месеци). Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

сремсК а миТровица

ош „слободан савковиЋ“
22305 Стари Бановци, Грчка 31
тел. 022/351-214

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
радника са одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, испуњеност услова за наведено 
радно место предвиђено законом и 
посебни услови утврђени Правилни-
ком о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Поред наведене стручне 
спреме, кандидат треба да испуњава 
и остале услове предвиђене чланом 
120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Уз прија-
ву доставити: извод из матичне књи-
ге рођених (не старији од 6 месеци); 
диплому о стеченој стручној спреми 
(оригинал или оверена фотокопија); 
лекарско уверење (предаје се пре 
закључења уговора о раду).

ОСТАЛО: Рад у две смене. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом на 
адресу школе или лично, од 08,00 до 
13,00 часова, у секретаријату школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

теХниЧка школа 
„миленко веркиЋ неша“
22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/436-146

Наставник математике
2 извршиоца - 1 извршилац за 
пуно радно време и 1 извршилац 
за 9 наставних часова недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, професор математике; дипло-
мирани математичар; дипломирани 
математичар-професор математике; 
дипломирани математичар-теоријска 
математика; дипломирани матема-
тичар-примењена математика; дип-
ломирани инжењер математике, са 
изборним предметом: основи геомет-
рије; дипломирани информатичар; 
професор хемије-математике; про-
фесор географије-математике; про-
фесор физике-математике; професор 
биологије-математике; дипломирани 
професор математике-мастер; дипло-
мирани математичар-мастер; профе-
сор математике-теоријско усмерење; 
професор математике-теоријски 
смер; професор информатике-мате-
матике; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; дипломира-
ни математичар-информатичар; дип-
ломирани математичар-математика 

Наука и образовање



   |  Број 462  |  25.04.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs36 

финансија; дипломирани математи-
чар-астроном; дипломирани матема-
тичар за математику економије; про-
фесор математике и рачунарства.

Наставник основа 
електротехнике
за 4 наставна часа недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, дипломирани инжењер елктро-
технике; дипломирани инжењер 
електронике; професор електротех-
нике.

Домар

УСЛОВИ: III степен стручне спре-
ме, бравар или водоинсталатер или 
електричар или столар (све V степен 
стручне спреме); бравар или водоин-
сталатер или електричар или столар 
(све III степен стручне спреме); поло-
жен возачки испит „Б“ категорије.

Наставник историје
на одређено време до повратка 
запослене са одсуства ради неге 
детета, за 18 наставних часова 
недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, професор историје; дипломирани 
историчар; професор историје-гео-
графије.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Кандидати поред 
пријава (са биографијом) на конкурс 
подносе следећа документа: уверење 
о држављанству РС и оверену фото-
копију дипломе о стеченом образо-
вању. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Уверење 
МУП-а Србије да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прибавља устано-
ва. Пријаве са документацијом слати 
на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“.

предшколска Установа 
„јелица станивУковиЋ 
шиља“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 3
тел. 022/714-052

Медицинска сестра-васпитач

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 
медицинска сестра-васпитач; да је 
кандидат држављанин РС; да има 
психичку, физичку и здравствену 
способност; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати. 
Уз пријаву на конкурс приложити: 
оверену фотокопију дипломе и уве-
рење о држављанству.

ош „милош црњански“
22427 Хртковци, Школска 5
тел. 022/455-038
e-mail: skolamchrtkovci@gmail.com

Наставник руског језика
са 80% радног времена, за рад у 
непосредној настави

УСЛОВИ: у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гла-
сник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 
20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 
2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010).

Помоћни радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Општи услови: Сви прија-
вљени кандидати, поред наброја-
них услова, треба да испуњавају и 
следеће услове: да су држављани 
Републике Србије; да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело на безусловну казну 
затвора у трајању од најмање 6 месе-
ци или да нису правоснажном пресу-
дом осуђени за кривично дело против 
достојанства личности и морала; да 
имају психичку и физичку способност 
за рад са децом и ученицима. Кан-
дидати уз пријаву на оглас треба да 
приложе следеће доказе: диплому о 
стеченој стручној спреми, оригинал 
или оверена фотокопија; извод из 
матичне књиге рођених, не старији 
од 6 месеци; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. 

Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизова-
них поступака. Све пријаве са при-
ложеном документацијом доставити 
на адресу школе, лично или поштом. 
Оглас је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“; 
број тел. 022/455-038. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

с У б о Т и ц а

ош „моша пијаде“
24342 Пачир, Школска 1
тел. 024/4744-004

Наставник енглеског језика
са 45% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижев-
ност.

Наставник енглеског језика
са 45% радног времена, за рад 
у одељењима на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижев-
ност, знање мађарског језика.

ОСТАЛО: Поред одговарајуће струч-
не спреме, предвиђене Правилником 
о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној 
школи, кандидат треба да испуњава 
и услове прописане у чл. 120 Зако-
на о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву достави-
ти: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење 
или диплому о стеченом образовању, 
доказ о знању мађарског језика (само 
за кандидате за рад на мађарском 
наставном језику) - све у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Доказ о 
здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Прове-
ру психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запошља-
вање. Доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, школа ће 
прибавити по службеној дужности од 
МУП-а, за изабраног кандидата. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Сајмови 
запошљавања

најкраћи пут  
до посла
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Хемијско-теХнолошка 
школа
24000 Суботица, Максима Горког 53
тел. 024/644-103

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижев-
ност.

Наставник стручних 
предмета у подручју рада 
Производња и прерада 
хране

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, дипломирани инжењер техноло-
гије.

Наставник стручних 
предмета у подручју рада 
Производња и прерада 
хране
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, дипломирани инжењер техноло-
гије.

Наставник географије
са 77% радног времена, на 
одређено време до повратка 
привремено прераспоређених 
радника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, професор географије, дипломи-
рани географ, професор историје и 
географије, дипломирани географ-
просторни планер, дипломирани про-
фесор географије-мастер.

Домар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне 
спреме.

ОСТАЛО: Поред општих услова про-
писаних Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и услове пропи-
сане чл. 120-122 Закона о основама 
система образовања и васпитања: да 
има одговарајуће образовање, про-
писано Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Просветни гласник“, 
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 
6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08 и 5/11); 
психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. На основу члана 
121 став 7 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, посло-
ве наставника и стручног сарадника 

у школи у којој се образовно-васпит-
ни рад остварује на језику национал-
не мањине, осим за ромски језик, 
може да обавља лице које је стекло 
средње, више или високо образовање 
на језику националне мањине или је 
положило испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске 
установе. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству Републике 
Србије, доказ о испуњености услова 
из чл. 121 став 7 Закона о основама 
система образовања и васпитања (за 
рад у одељењима на мађарском нас-
тавном језику). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања 
прибавља школа. У поступку одлучи-
вања о избору наставника извршиће 
се претходна провера психофизич-
ких способности кандидата. Проверу 
психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих посту-
пака. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потребним документима могу се 
поднети лично у секретаријат школе 
или послати на адресу школе.

ш а б а ц

исправка конкУрса 
ош „војвода степа“
15305 Липолист, Карађорђева 1

Конкурс објављен 11.04.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, исправља се за радно место: 
наставник биологије, са 20% 
радног времена, на одређено 
време, и треба да гласи: настав-
ник биологије, са 20% радног 
времена.

У ж и ц е

теХниЧка школа
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-134

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

УСЛОВИ: одговарајуће образовање 
према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у струч-
ној школи; да кандидат испуњава 
услове прописане чланом 120 Зако-
на о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
кандидати достављају доказ о завр-
шеној школи и уверење о држављан-
ству, у овереним копијама. Доставље-
на документација се неће враћати. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

УЖиЧка Гимназија
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-140

Наставник филозофије
на одређено време до повратка 
одсутне запослене са боловања

УСЛОВИ: У радни однос у школи може 
да буде примљено лице под услови-
ма прописаним чланом 120 Закона о 
основама система образовања и вас-
питања. Претходну проверу психофи-
зичких способности кандидата за рад 
са децом и ученицима, врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступа-
ка. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса доста-
вити на адресу Гимназије.
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в а љ е в о

мУзиЧка школа 
„Живорад ГрбиЋ“
14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-267

Наставник гитаре

Наставник гитаре
са 47% радног времена

Наставник клавира
са 41% радног времена

Наставник упоредног 
клавира
са 40% радног времена

Наставник виоле
са 4% радног времена

Корепетитор
са 30% радног времена

Наставник корепетиције
са 5% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова про-
писаних законом, кандидати треба да 
испуњавају и услове прописане чла-
ном 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, Правилни-
ком о врсти стручне спреме настав-
ника у основној мизичкој школи и 
Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним 
школама.

Наставник психологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова про-
писаних законом, кандидати треба 
да испуњавају и услове прописане 
чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и усло-
ве прописане Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник гитаре
за рад у издвојеном одељењу 
Лајковац

Наставник гитаре
за рад у издвојеном одељењу 
Лајковац, са 9% радног времена

Наставник солфеђа
за рад у издвојеном одељењу 
Лајковац, са 50% радног 
времена

Наставник теорије музике
за рад у издвојеном одељењу 
Лајковац, са 10% радног 
времена

УСЛОВИ: Поред општих услова про-
писаних законом, кандидати треба 

да испуњавају и услове прописане 
чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и усло-
ве прописане Правилником о врсти 
стручне спреме наставника у основ-
ној музичкој школи.

ОСТАЛО: Доказ о одговарајућем 
образовању и уверење о држављан-
ству РС подносе се уз пријаву, доказ 
да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образо-
вања и васпитања прибавља устано-
ва. Докази се прилажу у оригиналу 
или у овереној фотокопији.

ош „војвода мишиЋ“
14207 Пецка, Краља Петра 50
тел. 014/455-109

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 
радника са боловања, а најдуже 
до 30.06.2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
завршен учитељски факултет, профе-
сор разредне наставе.

Наставник историје
са 65% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са боловања, а најдуже 
до 13.04.2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
завршен филозофски факултет-група 
историја-професор историје, односно 
дипломирани историчар.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да није осуђиван, 
да није под истрагом, да је држа-
вљанин Републике Србије и остале 
услове по Закону о основама система 
образовања и васпитања и Закону о 
основној школи.

предшколска Установа 
„лептириЋ“
14224 Лајковац, Светог Саве 9
тел. 014/3431-066

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, 
особа са инвалидитетом. Кандидати 
уз пријаву достављају: оверен пре-
пис-фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; извод 
из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије; 
уверење суда да се против њих не 
води истрага, нити кривични посту-
пак; решење надлежног органа којим 

је извршена категоризација, процена 
радне способности и утврђен статус 
особе са инвалидитетом; уверење да 
нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и 
за остала кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпи-
тања - прибавља предшколска уста-
нова. Документација се доставља у 
оригиналу или у овереној фотокопији 
и иста не сме бити старија од шест 
месеци. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс“.

в ра њ е

ош „бранко радиЧевиЋ“
17500 Врање, Косовска бб
тел. 017/421-795

Професор разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да има одговарајућу 
здравствену способност, држављан-
ство Републике Србије, да испуњава 
услове у погледу стручне спреме-VII 
степен стручне спреме, дипломирани 
професор разредне наставе, да није 
осуђиван на безусловну казну затво-
ра дуже од 6 месеци, да се против 
кандидата не води истрага.

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одгова-
рајућу здравствену способност, држа-
вљанство Републике Србије, II степен 
стручне спреме, да није осуђиван на 
безусловну казну затвора дужу од 6 
месеци, да се против кандидата не 
води истрага.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да прило-
жи: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, оверену 
копију дипломе, уверење да није под 
истрагом, уверење да није осуђиван, 
лекарско уверење. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити у шко-
ли или на број телефона: 017/421-
795.
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ош „бранко радиЧевиЋ“
17525 Трговиште
тел. 017/452-254

Ложач
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: III или II степен стручне 
спреме, курс за руковање централ-
ним грејањем; да кандидат испуњава 
услове утврђене у чл. 120 Закона о 
основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву поднети: доказ 
о стручној оспособљености за руко-
вање централним грејањем; уверење 
о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених. Доказ о здравстве-
ној способности доставља се пре 
закључења уговора о раду, док доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ош „бранко радиЧевиЋ“
17525 Трговиште
тел. 017/452-254

Професор енглеског језика
са 78% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са боловања, а најдуже 
до 31.08.2012. године

Професор информатике и 
рачуноводства
са 15% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са боловања, а најдуже 
до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: Поред општих услова про-
писаних Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и услове пропи-
сане чланом 120 Закона основама 
система образовања и вапитања и да 
има одговарајуће образовање, у скла-
ду са чланом 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врасти струче 
спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су у обавези да 
доставе следећа документа: уверење 
о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци) и ове-
рен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми. Лекарско 
уверење доставља изабрани канди-
дат пре закључивања уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Проверу психофизичких спо-
собности кандидата извршиће Нацио-
нална служба за запошљавање, а 
кандидате упућује школа. Рок за 
пријаву је 8 дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

в р ш а ц

ош „паја јовановиЋ“
26300 Вршац, Школски трг 3
тел. 013/839-853, 838-008
е-mail: оspaja@gmail.com

Наставник енглеског језика 
у првом циклусу основног 
образовања и васпитања
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, са 50% радног 
времена

УСЛОВИ: Уз кратку биографију и прија-
ву са назнаком за које радно место 
конкурише, кандидат треба да прило-
жи доказ о одговарајућој врсти стручне 
спреме-оверену фотокопију дипломе, и 
то: 1. професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижев-
ност; 2. професор разредне наставе; 3. 
дипломирани филолог; 4. дипломирани 
школски педагог или школски психо-
лог; 5. дипломирани педагог или дип-
ломирани психолог; 6. наставник одго-
варајућег страног језика у складу са чл. 
145 и 146 Закона о основној школи; 7. 
наставник енглеског језика са положе-
ним стручним испитом по прописима 
из области образовања или лиценцом 
за наставника; 8. наставник разредне 
наставе; 9. лице које испуњава усло-
ве за наставника предметне наставе у 
основној школи, а које је на основним 
студијама положило испите из педагош-
ке психологије или педагогије и психо-
логије као и методике наставе; 10. про-
фесор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу; 11. професор 
разредне наставе који је на основним 
студијама савладао програм Модула 
за енглески језик (60 ЕСПБ-Европски 
систем преноса бодова) и који посе-
дује уверење којим доказује савлада-
ност програма модула и положен испит 
који одговара нивоу Ц1 Заједничког 
европског оквира; 12. дипломирани 
библиотекар-информатичар. Лица из 
тач. 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 12 треба да посе-
дују знање језика најмање на нивоу Б2 
(Заједничког европског оквира). Ниво 
знања Б2 доказује се уверењем о поло-
женом одговарајућем испиту на некој 
од филолошких катедри универзитета 
у Србији или међународно признатом 
исправом за ниво знања језика који 
је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједнич-
ког европског оквира), а чију ваља-
ност утврђује Министарство просвете 
и спорта. Лице из тачке 3 у обавези је 
да положи испите из педагошке психо-
логије или педагогије, као и методике 
наставе. Наведена лица треба да савла-
дају обуку за наставу страног језика на 
раном узрасту у трајању од 25 сати у 
организацији Завода за унапређење 
васпитања и образовања-Центар за 
професионални развој, односно друге 
организације коју овласти Министар-
ство просвете и спорта. Предност за 
извођење наставе из страног језика у 
првом циклусу основног образовања 
и васпитања имају професор, односно 
наставник енглеског језика, професор 
разредне наставе, наставник разредне 

наставе, професор у предметној наста-
ви и наставник у предметној настави са 
положеним Б2.

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

УСЛОВИ: Уз кратку биографију и пријаву 
са назнаком за које радно место конку-
рише, кандидат треба да приложи доказ 
о одговарајућој врсти стручне спреме-
оверену фотокопију дипломе, и то: про-
фесор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност.

ОСТАЛО: Поред одговарајућег обра-
зовања, односно достављених одго-
варајућих доказа о испуњености горе-
наведених захтева, кандидат мора да 
испуњава и опште услове, прописане 
у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и вапситања. Уз пријаву на 
конкурс кандидат је дужан да поднесе: 
оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе, оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци), оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве доставити на горенаведену адресу.

З а ј е ч а р

основна школа 
„владислав петковиЋ дис‘‘
19341 Грљан
Зорана Радмиловића 10

1. Наставник музичке 
културе
на одређено време ради замене 
запосленог преко 60 дана, са 
30% радног времена

2. Домар

УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: одго-
варајуће образовање према Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи и 
члану 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. За радно место под 
бр. 2: V, IV или III степен стручне спре-
ме, техничка струка, без обзира на зани-
мање. Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Уз 
пријаву кандидат је дужан да достави: 
пријаву (молбу), извод из матичне књиге 
рођених, сведочанство/диплому о стече-
ном образовању, уверење о држављан-
ству РС. Документа се подносе у оригина-
лу или у овереној фотокопији. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
са одговарајућом документацијом доста-
вити лично или поштом, на горенаведену 
адресу школе.

Наука и образовање
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ОД иДеЈе ДО бизниса

пословни центри нсЗ
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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

Желите да постанете предузетник и сами одлучујете о свом ангажовању и Желите да постанете предузетник и сами одлучујете о свом ангажовању и 
заради? Имате идеју, али нисте сигурни у њену пословну одрживост? Позаради? Имате идеју, али нисте сигурни у њену пословну одрживост? По--
требна вам је финансијска подршка?требна вам је финансијска подршка?
Посетите филијалу Националне службе за запошљавање у свом граду, пријавите се за обуку Посетите филијалу Националне службе за запошљавање у свом граду, пријавите се за обуку 
за започињање сопственог посла и проверите одрживост своје пословне идеје. Искористите за започињање сопственог посла и проверите одрживост своје пословне идеје. Искористите 
нашу финансијску подршку и пријавите се за једну од субвенција:нашу финансијску подршку и пријавите се за једну од субвенција:

- субвенција за самозапошљавањесубвенција за самозапошљавање
- исплата новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање.исплата новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање.

У пословним центрима НСЗ незапослени и вишкови запослених могу да се У пословним центрима НСЗ незапослени и вишкови запослених могу да се 
информишу о:

- правном облику самосталне делатности
- поступку регистрације радње или предузећа
- пореским и другим финансијским обавезама 
- начину израде бизнис плана
- могућностима за остваривање права на субвенцију за самозапошљавањемогућностима за остваривање права на субвенцију за самозапошљавање
- могућностима за остварење права на исплату новчане накнаде у једнократном износу могућностима за остварење права на исплату новчане накнаде у једнократном износу 

за самозапошљавање.

Шта је субвенција за самозапошљавање?
Субвенција за самозапошљавање одобрава се незапосленим лицима у једнократном износу, за Субвенција за самозапошљавање одобрава се незапосленим лицима у једнократном износу, за 
започињање сопственог посла, а на основу јавног позива. Услови за подношење захтева су: да започињање сопственог посла, а на основу јавног позива. Услови за подношење захтева су: да 
сте пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање најмање месец дана пре сте пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање најмање месец дана пре 
подношења захтева и да сте завршили инструктивну обуку за самозапошљавање у организаподношења захтева и да сте завршили инструктивну обуку за самозапошљавање у организа-
цији Националне службе или друге одговарајуће организације.цији Националне службе или друге одговарајуће организације.
Документација за подношење захтева:Документација за подношење захтева:

- захтев са бизнис планом
- доказ о завршеној инструктивној обуцидоказ о завршеној инструктивној обуци
- писана изјава о свим другим де минимис државним помоћима које сте добили у претходписана изјава о свим другим де минимис државним помоћима које сте добили у претход-

ном трогодишњем фискалном периоду и државним помоћима за исте оправдане трошконом трогодишњем фискалном периоду и државним помоћима за исте оправдане трошко-
ве или изјава да нисте користили државну помоћ ве или изјава да нисте користили државну помоћ 

- други докази релевантни за одлучивање.други докази релевантни за одлучивање.
Након потписивања уговора у обавези сте да делатност обављате најмање 1 годину и испуњаНакон потписивања уговора у обавези сте да делатност обављате најмање 1 годину и испуња-
вате све доспеле обавезе по основу јавних прихода, у складу са законом.вате све доспеле обавезе по основу јавних прихода, у складу са законом.
Пошто сте остварили право на субвенцију за самозапошљавање и постали предузетник, можеПошто сте остварили право на субвенцију за самозапошљавање и постали предузетник, може-
те да користите и услуге менторинга и специјалистичких обука у првим годинама пословања.те да користите и услуге менторинга и специјалистичких обука у првим годинама пословања.

Исплата новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање Исплата новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање 
Незапосленим лицима која се налазе на евиденцији Националне службе као корисници новНезапосленим лицима која се налазе на евиденцији Националне службе као корисници нов-
чане накнаде, може се исплатити новчана накнада, без доприноса за обавезно социјално осичане накнаде, може се исплатити новчана накнада, без доприноса за обавезно социјално оси-
гурање, у једнократном износу за започињање сопственог посла.гурање, у једнократном износу за започињање сопственог посла.
Услови за подношење захтева су: да сте корисник новчане накнаде и имате решење о оствариУслови за подношење захтева су: да сте корисник новчане накнаде и имате решење о оствари-
вању права на новчану накнаду.вању права на новчану накнаду.
Документација за подношење захтева:Документација за подношење захтева:

- захтев за исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање и
- правоснажно решење о признавању права на новчану накнаду.

Након потписивања уговора у обавези сте да регистровану делатност обављате најмање оно-
лико времена за које би вам била исплаћена новчана накнада, почев од дана отпочињања 
обављања делатности.
У оквиру едукативних услуга, које пружају пословни центри, постоји могућност похађања У оквиру едукативних услуга, које пружају пословни центри, постоји могућност похађања 
инструктивне тродневне обуке «Пут до успешног предузетника», која обухвата следеће теме:инструктивне тродневне обуке «Пут до успешног предузетника», која обухвата следеће теме:

- економска мотивација за предузетништвоекономска мотивација за предузетништво
- дефинисање пословне идеједефинисање пословне идеје
- први кораци у бизнисупрви кораци у бизнису
- правни аспекти бизнисаправни аспекти бизниса
- порези и доприноси за предузетникепорези и доприноси за предузетнике
- израда бизнис плана -израда бизнис плана -радионичарски део.

Тродневна обука има за циљ да полазницима омогући да: провере оправданост своје пословТродневна обука има за циљ да полазницима омогући да: провере оправданост своје послов-
не идеје, сагледају предности и ризике предузетништва, спознају своје предузетничке склоне идеје, сагледају предности и ризике предузетништва, спознају своје предузетничке скло-
ности, информишу се о поступку регистрације и актуелним законским прописима, попуне ности, информишу се о поступку регистрације и актуелним законским прописима, попуне 
захтев са бизнис планом. Незапослени који након успешно завршене тродневне обуке одлуче захтев са бизнис планом. Незапослени који након успешно завршене тродневне обуке одлуче 
да реализују своју пословну идеју, могу да конкуришу за субвенцију за самозапошљавање.

КАКО ДО 
СОПСТВЕНОГ ПОСЛА?
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Тешко стање у привреди општине Рековац одразило се и на 
квалитет живота грађана ове општине. Поражавајући су подаци из 
прошлогодишњег пописа, према којима је дошло до великог одлива 
становништва и смањења природног прираштаја. Како да се поправи 
привредна слика ове општине и на који начин Национална служба 
за запошљавање може помоћи развој предузетништва овог краја, са 
привредницима из Рековца разговарао је директор НСЗ, Дејан Јова-
новић.

Рековац, у коме је некада радило више великих предузећа, као 
што су Фабрика каблова, Благотин, Подрум и хотел „Левач“, Купрес, 
Конфекција „Тренд компани“, данас представља једну од најнераз-
вијенијих општина Поморавског округа. Међутим, овај крај има бо-
гату културно-историјску баштину и веома повољне услове за развој 
пољопривреде, пре свега воћарства и виноградарства. Национална 
служба за запошљавање настоји да кроз финансијске и нефинансијс-
ке мере помогне људима који имају пословне планове да креирају 
нова радна места.

„Ситуација није добра у вашем крају, велика је стопа незапосле-
ности. Национална служба за запошљавање жели да буде партнер и 
сарађује са свим привредницима Рековца. Ви сте корисници наших 
програма и кроз разговор треба да дођемо до суштине проблема који 
вас муче, како бисмо их заједнички решили, што боље изашли у су-
срет вашим интересима и тако креирали нова радна места. Стање на 
тржишту рада једино се може поправити сарадњом са привредом“, 
рекао је Дејан Јовановић у разговору са привредницима овог краја.

Јовановић је сумирао резултате прошлогодишњих активних 
мера спроведених у Рековцу и најавио нове мере: „Привредницима 
овог краја су у протеклој години били најатрактивнији подстицаји за 
ново запошљавање. И у овој години ће те мере бити доступне пос-
лодавцима. Подсећам да Рековац спада у девастирана подручја, па 
субвенција за свако ново радно место износи 300.000 динара када 
се запошљава до 10 лица и 400.000 динара за запошљавање више од 
11 лица. Такође, на располагању су вам и програм ‚Стручна пракса‘ 

и програми намењени запошљавању угрожених категорија станов-
ништва“.

Привредници овог краја у претходном периоду нису користили 
програм обуке за познатог послодавца. „Уколико на евиденцији На-
ционалне службе нема радника који су вама потребни, можемо вас 
укључити у програм обуке на захтев послодавца. У сарадњи са вама 
дизајнирамо програме обука, а радници ће бити обучени да обављају 
послове на конкретном радном месту. Такође, за привреднике ради-
мо предселекцију кандидата, интервјуе, тренинге, како би вам у што 
краћем року обезбедили квалитетне кадрове“, објаснио је директор 
НСЗ и позвао привреднике да узму учешће у мерама активне поли-
тике запошљавања и буду партнери у утврђивању динамике њиховог 
спровођења. 

Предузетници, који су се у великом броју одазвали позиву На-
ционалне службе, говорили су о проблемима са којима се суочавају 
у пословању. Такође, изнели су предлоге и сугестије за унапређење 
пословног амбијента и начине на које Национална служба може да 
помогне у креирању нових радних места. 

  Центар	за	информисање	НСЗ

Подршка предузетништву у неразвијеним општинама

БОЉИ ДАНИ ЗА РЕКОВАЦ
Предузетници су говорили о 

проблемима са којима се суочавају 
у пословању, изнели предлоге за 

унапређење пословног амбијента и 
начине на које Национална служба 
може да помогне у креирању нових 

радних места

Успешно предузеће
Директор Националне службе за запошљавање обишао је 

и једно од ретких предузећа које успешно послује у овом крају, 
винарију „Винекс“ Левачки грозд из Белушића, која тренутно 
запошљава 40 радника. 

„Пратићемо развој овог успешног предузећа, јер Нацио-
нална служба за запошљавање настоји да кроз финансијске и 
нефинансијске мере помогне људима који имају пословне пла-
нове да креирају нова радна места“, рекао је Дејан Јовановић, 
директор Националне службе за запошљавање.

У организацији Достигнућа младих у Србији, недавно је организован Међународни АгБиз 
сајам, који другу годину заредом окупља ученичке компаније, које под окриљем школе послују 
у области пољопривреде. Средњошколци који су „запослени“ у овим компанијама током школске 
године развијају своје предузетничке вештине, стичу знања о тржишној економији и своју компа-
нију воде од оснивања до израде финансијског извештаја и затварања. 

На сајму су имали прилику да широј јавности представе и понуде своје производе и услуге, 
али и да се такмиче међу собом. Најбоље радове оцењивао је стручни жири и доделио награде за 
девет категорија (најбољи агробизнис, најбоља маркетиншка идеја, најиновативнији производ...). 

Учесници сајма су компаније из средњих школа из Србије, Турске и Норвешке. Сајам реали-
зује организација Достигнућа младих у Србији, уз сарадњу и финансијску подршку Агробизнис 
пројекта Америчке агенције за међународни развој (USAID). Достигнућа младих у Србији већ 10 
година спроводи образовне програме из области предузетништва у школама широм Србије и јед-
на је од 123 националне организације у оквиру глобалне мреже Junior Achievement Worldwide, која 
постоји од 1919. године.

О подршци домаћем образовном систему, подстицају и унапређењу пословног знања 
средњошколаца, али и развијању њихових продајних вештина, креативности и иновативности, на 
отварању сајма говорили су: Светлана Кисић, председница Управног одбора организације Достиг-
нућа младих у Србији и Луис Фаро (Louis Faoro), директор USAID Агробизнис пројекта.

Ученичко предузетништво

ПОЉОПРИВРЕДА У РУКАМА МЛАДИХ
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Национална служба за запошљавање је у фебруару те-
куће године расписала Конкурс за организовање спро-
вођења јавних радова. Планирано је да се у ову меру 
укључи око 6.000 незапослених особа, међу којима се 
налази и око 2.000 особа са инвалидитетом и персо-

нални асистенти. Јавни радови су намењени запошљавању нају-
гроженијих категорија на евиденцији незапослених Националне 
службе за запошљавање, а то су, поред нискоквалификованих 
радника, и дугорочно незапослене особе, припадници ромске по-
пулације, избегле или расељене особе, особе са инвалидитетом, 
особе старије од 45 година, жене и социјално угрожена лица.

Средином априла одобрено је 311 пројеката, у оквиру јавних 
радова намењених особама са инвалидитетом, на којима ће посао 
добити 2074 лица. На пројектима ће бити запослено 1355 особа са 
инвалидитетом и 719 асистената. Из буџета Министарства еконо-
мије и регионалног развоја у овој години је за те намене издвојено 
више од 470 милиона динара.

Спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом може 
се реализовати запошљавањем особа са инвалидитетом или за-
пошљавањем других незапослених лица - за пружање услуга 
асистенције особама са инвалидитетом. Корисници услуга асис-
тенције могу бити особе са инвалидитетом које су радно ангажо-
ване или се образују, као и особе којима је потребна помоћ за задо-
вољавање основних животних и социјалних потреба.

Директор Националне службе за запошљавање Дејан Јовано-
вић истакао је да ће од укупног броја одобрених јавних радова 
половина бити спроведена у неразвијеним општинама, које при-
падају III или IV групи по развијености, као што су општине Брус, 
Лебане, Рача, Мерошина, Сврљиг, Бабушница.

„Највише пројеката одобрено је у оквиру социјалних, хума-
нитарних и културних делатности – 275, на којима ће бити за-
послено 1.690 особа, затим у области заштите животне средине 
и природе – 30, на којима ће се упослити 340 особа, док ће на 6 
пројеката у области одржавања инфраструктуре радити 44 лица“, 
рекао је Јовановић.

Незапослени се ангажују на период до шест месеци, а на по-
словима јавних радова месечно ће им бити исплаћиване зараде 
према степену стручне спреме, и то: 20.000 за I и II степен, 22.000 
за III и IV, 23.000 за V и VI и 24.000 за VII степен стручне спреме, а 
ако се лица ангажују на пословима асистенције - 22.000 динара, 
без обзира на степен стручне спреме.

По овогодишњем Конкурсу за спровођење јавних радова за 
запошљавање особа са инвалидитетом или ангажовање асистена-
та поднет је укупно 371 захтев, чија је укупна вредност 750 мили-

она динара. Национална служба за запошљавање контролисаће 
спровођење јавних радова, као и редовност исплате средстава.

Национална служба за запошљавање је прошле године 
одобрила 434 пројекта у оквиру јавних радова, на којима је по-
сао добило 5.211 особа са евиденције незапослених. Највећи број 
јавних радова спровођен је у неразвијеним општинама. Највише 
пројеката одобрено је у оквиру социјалних, хуманитарних и кул-
турних делатности. Ангажовани су пружали помоћ старим и уг-
роженим особама, сређивали су библиотеке, музеје и различите 
архиве. Велики број јавних радова био је организован у области 
заштите животне средине и природе, на пословима санације ди-
вљих депонија, уређивања обала река и канала, уређивања јавних 
површина и паркова. Прошле године одобрено је и сто пројеката 
изградње инфраструктуре, пре свега на уређивању водоводних и 
канализационих мрежа, изградњи и уређивању путева, санацији 
канала и мостова, уређивању ромских насеља и других објеката 
од интереса за локалну заједницу. У претходној години је спрове-
дено и 112 пројеката у оквиру јавних радова намењених особама 
са инвалидитетом, на којима је посао добила 1.321 особа, односно, 
запослено је 756 особа са инвалидитетом и 565 персоналних 
асистената. Особе са инвалидитетом најчешће су ангажоване на 
уређењу зелених површина, сређивању архива, изради веб-сајто-
ва или у уметничким радионицама. 

А.Б.

Јавни радови за запошљавање особа са инвалидитетом

ОДОБРЕНО 311 
ПРОЈЕКАТА
На пројектима ће бити запослено 1355 особа са инвалидитетом и 719 асистената. Из буџета Министарства 
економије и регионалног развоја у овој години је за те намене издвојено више од 470 милиона динара

НСЗ сноси трошкове
Национална служба исплаћује послодавцу, односно 

извођачу јавног рада, средства за исплату нето зараде, 
увећане за износ припадајућих пореза и доприноса: 20.000 
динара за особе са првим и другим степеном стручне спре-
ме, 22.000 динара за лица са трећим и четвртим степеном 
стручне спреме, 23.000 динара за особе са петим и шестим 
степеном стручне спреме и 24.000 динара за особе са сед-
мим степеном стручне спреме. 

Код јавних радова намењених особама са инвалиди-
тетом, особама које се ангажују на пословима асистенције 
исплаћује се 22.000 динара, без обзира на степен стручне 
спреме. Национална служба за запошљавање сноси трош-
кове доласка и одласка са рада незапослених лица, у висини 
од 1.500 динара по особи за сваки месец ангажовања, као и 
трошкове спровођења јавних радова и евентуалне трошкове 
обуке.
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Нови Пазар је познат по предузетничком духу и неговању 
традиционалних заната. Како би се очувала традиција, 
али и подстакло запошљавање, веома је важна подршка 
предузетницима који запошљавају незапослене са еви-
денције Националне службе за запошљавање.

Браћа Сеад и Суад власници су Фабрике намештаја „Нума-
новић“, која је позната широм Србије, али и ван наших граница. 
Њихов намештај, осим у Србији, краси домове у Словенији, Сло-
вачкој, Чешкој. Од мале занатске радње за поправку тапацираног 
намештаја израсли су у озбиљну фирму, која данас запошљава око 
100 радника и има годишњи промет од око 700 милиона динара. 
Поред производње тапацираног намештаја – троседа, двоседа, ле-
жајева, Фабрика „Нумановић“ производи и душеке, жичана језгра, 
па чак и брикете. 

Према речима Сеада Нумановића, једног од власника, њихо-
ву фабрику карактерише константно ширење обима и асортимана 
производње, кроз модернизацију производних капацитета и запо-
шљавање нових радника. 

„Фабрика ‚Нумановић‘ има изузетну сарадњу са Националном 
службом за запошљавање већ дуги низ година. Уз подршку НСЗ 
за отварање нових радних места протеклих неколико година за-
послили смо 49 радника, и ево поново запошљавамо. Намера нам 
је да до краја ове године запослимо још 50 људи“, истиче Сеад Ну-
мановић.

Национална служба за запошљавање одобрила је Фабрици 
намештаја „Нумановић“ ове године субвенцију за отварање нових 
радних места за једанаест незапослених са евиденције, у вреднос-
ти од 4,4 милиона динара. Одлуку о одобреним средствима уручи-
ли су им потпредседница Владе Србије Верица Калановић и дирек-
тор Националне службе за запошљавање Дејан Јовановић.

„Подршка предузетништву је једна од најважнијих мера На-
ционалне службе за запошљавање, јер су управо мала и средња 
предузећа веома важни генератори нових радних места. Нацио-
нална служба помаже предузетнике субвенцијама за отварање 
нових радних места, посебно у неразвијеним срединама, као што 

је Нови Пазар. Износи субвенција су од 100.000 до 400.000 динара 
по радном месту, у зависности од степена развијености општине 
у којој фирма послује. Поред финансијске подршке, ми пружамо 
привредницима и нефинансијску подршку, и трудимо се да у сва-
ком тренутку будемо партнер на којег могу да рачунају,“ рекао је 
Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање, 
приликом уручења уговора.

Потпредседница Владе Србије, Верица Калановић, истакла је 
да држава у наредном периоду мора да обрати пажњу на регионе 
као што је Нови Пазар, али и Санџак у целини. Нагласила је да у 
овом региону има великих потенцијала за развој дрвне индустрије 
и да држава то мора подстицати.

„Видела сам и у Тутину и у Новом Пазару неколико фирми које 
су својим квалитетом успеле да се пробију на захтевна европска и 
светска тржишта, које имају уговоре и могу да производе више, 
али им је потребна подршка и подстицај државе, али и смањивање 
намета са централног и локалног нивоа“, рекла је Калановићева. 

Индустрија обуће и кожне галантерије

УДРУЖИВАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА И ТРГОВАЦА
Удружење трговине и Удружење индустрије Привредне коморе Београда, покренули су иницијативу за организовање произвођа-

ча и трговаца обућом и кожном галантеријом у кластер. Циљ је да се омогући привредницима да се узајамно повезују и удружују, 
стварајући потенцијал за раст и развој, што ће привући страни капитал и довести до повећања запослености у овој бранши. Ситуација 
у производњи обуће није на завидном нивоу, углавном су то уситњена предузећа, која се самостално боре за опстанак на домаћем 
тржишту и пласман својих производа на инотржишта. 

Због све већег увоза робе из Кине, која је далеко лошијег квалитета од домаће производње, наши произвођачи обуће приморани су 
да своју производњу пласирају на инотржиштима, као што су Немачка, Русија и Канада. Проблеми са којима се сусрећу произвођачи 
обуће су: незаинтересованост младих људи за учење овог заната, струка моделара је дефицитарна, банке се теже одлучују да финанси-
рају производњу, а домаћих купаца скоро више и да нема, јер се изгубила навика за куповином домаће обуће.

Циљ је да се идентификују произвођачи обуће и кожне галантерије, боље повежу произвођачи, добављачи и трговци, информишу 
купци о домаћој производњи, организују заједнички наступи на иностраним тржиштима, створе јаки домаћи брендови, све како би се 
ојачала ова привредна грана.

Присутни привредници подржали су иницијативу и спремност да учествују у формирању кластера и договорено је да се до 1. маја 
2012. године одржи оснивачки састанак Кластера произвођача и трговаца обућом и кожном галантеријом.

„Национална служба помаже 
предузетнике субвенцијама 
за отварање нових радних 
места, посебно у неразвијеним 
срединама, као што је Нови 
Пазар. Износи субвенција су од 
100.000 до 400.000 динара по 
радном месту, у зависности од 
степена развијености општине 
у којој фирма послује. Поред 
финансијске подршке, пружамо 
привредницима и нефинансијску 
подршку и трудимо се да у сваком 
тренутку будемо партнер на којег 
могу да рачунају,“ рекао је Дејан 
Јовановић, директор НСЗ
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Први овогодишњи сајам запошљавања у Средњобанатском 
округу одржан је 10. априла, у  простору Хале спортова „Медисон“ 
у Зрењанину. Сајам је окупио 29 послодаваца, који су тражили из-
вршиоце за 214  радних места.

Манифестацију је отворио заменик градоначелника Зрењани-
на Горан Каурић, а директор Филијале Зрењанин, Перо Кнежевић, 
истакао је да су исказане потребе послодаваца реалне, односно да 
се не ради о фиктивним радним местима. 

„Учесници сајма су коректни послодавци, који у овим тешким 
временима покушавају да опстану на тржишту, да прошире своју 
делатност и кадровски се појачају“, рекао је Кнежевић.

Понуђени су послови за различите струке, занимања и сте-
пене стручности, а највећа потражња била је за радницима са 
завршеном средњом школом. Тражени су неквалификовани рад-
ници (радници у производњи), аутомеханичари, столари, зидари, 
асфалтери, руковаоци грађевинским машинама, прелци, месари, 
продавци, кувари, конобари, електроничари, медицинске сестре, 
економски техничари, менаџери продаје, административни рад-
ници, машински инжењери, дипл. фармацеут, психолог, васпита-
чи, дипл. технолози, грађевински инжењери, итд.

За сајам, као модеран и популаран облик посредовања у за-
пошљавању, за регрутовање кадрова, определиле су се фирме: 
Точак мотор груп, Вршка прес, Скоуп интернешнел, Акваплан, СР 
„Сјајлукс“, Мекапласт, ДОО „Алпин“, АД „ББ Трејд“, СР „Вретено“, 
ДОО „Гомекс“, ДАД „Дрекслмајер“, Европа кетеринг, ДОО „Компани 
ББ“, Оптима, Младинска књига, Бети Буп, СМ „Гратис“, Општа бол-
ница „Свети Јован“, Арт нова, АДО „Винер штедише“, Морена, ДОО 
„Континентал петрол“, ОКР „Пуздреа-Ђурђев“, Еуро-мењачница, 

Весна лук, АД „Техноградња“, АД „Војводина-пут“, Предшколска 
установа „Пинокио“.

Највећи број незапослених заинтересован је за рад у страним 
фирмама, првенствено немачком „Дрекслмајеру“, који је исказао 
потребу за 50 радника у производњи,  затим француском „Мекап-
ласту“, који планира да запосли 20 радника у производњи и по 5 
машинских инжењера и електроничара, док „Младинска књига“ 
планира да ангажује 20 менаџера продаје. 

Приватна општа болница „Свети Јован“ исказала је потребу 
за запошљавањем десет медицинских сестара и по једног интер-
нисте, анестезиолога, хирурга, гинеколога и офталмолога. Предш-
колска установа у приватном власништву „Пинокио“ трагала је за 
одговарајућим кадром на радним местима васпитача и психолога. 

Први пут на сајму се појавила СР „Вретено“, чија делатност је 
занатска - израда канапа и производа од канапа, свих врста мре-
жа (агро-програм, спортске мреже), улара, љуљашки, седељки, 
макрамеа, паравана. По речима власнице, Пејовић Елвире, „Вре-
тену“ су била потребна два радника у производњи. Предност су 
имали прелци или лица са завршеном трогодишњом текстилном 
школом. Производи ове занатске радње израђују се од природног 
и вештачког материјала, а продаја се врши по наруџби и путем 
сајмова.  

У централном Банату сајмови запошљавања реализују се од 
2005. године, у сарадњи са локалном самоуправом и локалним са-
ветима за запошљавање. До сада је организовано 13 сајмова, на 
којима је учествовало 290   послодаваца, а запослило се 1.910 лица.

А.	Штрбац

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ запослило је почетком 
априла 110 високообразованих стручњака приправника, у оквиру 
своје акције запошљавања „110 најбољих“. Свечани пријем одабраних 
приправника одржан је 17. априла, у хотелу „Норцев“ на Фрушкој гори.

„Више од 2.200 кандидата и 19.000 пријава, доказ су да је ЕПС и 
даље најпожељнија компанија за запослење у земљи, што желимо у 
наредном периоду и да задржимо“, изјавио је том приликом Драгомир 
Марковић, генерални директор ЕПС.

Млади стручњаци изабрани на конкурсу имаће прилику да се 
у наредних годину дана практично усавршавају кроз рад и обиласке 
свих делова матичне компаније, од површинских копова до постројења 
за дистрибуцију електричне енергије, у 11 привредних друштава ЕПС.

На јавни конкурс „110 најбољих“, расписан почетком ове године, 
стигло је 19.155 пријава. ЕПС је и 2010. године расписао конкурс, на 

који се пријавило чак 8.000 кандидата, од којих је изабрано 157 нај-
бољих. Након успешно завршеног једногодишњег приправничког ста-
жа, свих 157 младих је прошле године и запослено.

Сајам запошљавања у Зрењанину

РЕАЛНЕ ПОТРЕБЕ

ЕПС запошљава високообразоване младе стручњаке 

НАЈПОЖЕЉНИЈА КОМПАНИЈА

Најтраженији радници са завршеном средњом школом. Незапослени заинтересовани за рад у страним фирмама

На јавни конкурс „110 најбољих“, расписан почетком ове године, стигло је 19.155 пријава
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Прецизни подаци не постоје, али се скоро са сигурношћу 
може тврдити да у Србији има око 10.000 бескућника, 
од чега 2.000 само у Београду. То су људи који живе 
на улици, у прихватилиштима, нелегалним ромским 
насељима, избеглице без адресе - резултати су истра-

живања, првог те врсте у Србији, које је у протеклих шест месеци 
спровео Центар за унапређење становања социјално угрожених 
група - Хаусинг центар, заједно са невладином организацијом 
DISC из Велике Британије. Ово истраживање упозорава да би чак 
900.000 грађана Србије могли постати бескућници. Некада гото-
во невидљива категорија људи, данас представља алармантну 
бројку, а институције које брину о њима у нашој земљи готово да 
и не постоје. 

Специфичности бескућништва у Србији
Истраживачи бескућнике сврставају у три категорије: бес-

кућнике који живе на улици, бескућнике који живе у прихвати-
лиштима и Роме који живе у нелегалним насељима. С обзиром 
на то да бескућници углавном немају лична документа и да нису 
дуго на једном месту, тек делимичне податке о њима имају цен-
три за социјални рад на локалу. Једино место где могу да дођу, 
окупају се, нахране и преспавају је Прихватилиште за одрасла 
и стара лица у Београду, које има капацитет од свега стотинак 
места. Помоћни лежајеви су по ходницима, а међу штићеницима 
има и непокретних, болесних. Зими је посебан проблем, јер како 
неком не пружити кров над главом, ако је напољу цича зима? А 
места нема!

Истраживање Хаусинг центра показало је да се људи без 
крова над главом у Србији не разликују много од оних у другим 
државама, али да одређене специфичности ипак постоје. Миле-
на Тимотијевић, социолошкиња Хаусинг центра и координаторка 
истраживања, каже да су бескућници у Србији углавном мушког 
пола, ниског образовања, незапослени или радно ангажовани на 
несигурним и слабо плаћеним пословима.

„Ова популација има проблема са менталним здрављем и 
болестима зависности, а махом су без личних докумената. Као и 
друга истраживања бескућништва у свету, и ово је потврдило да 
су жене много мање заступљене код категорија бескућника без 

крова над главом, те да имају нешто очуваније везе са породи-
цом“, наглашава Тимотијевићева. Специфичности бескућништва 
у Србији у вези су са транзицијом, економском кризом и недос-
татком институција за бригу о овим људима.

„Мени лично проналажење посла би значило све. Посао је 
почетак свега. Мислим да би држава требало за нас да орга-
низује неку врсту центра или похађање неке врсте инструктаже 
за самозапошљавање или како боље наћи посао“, прича један 
београдски бескућник, док други додаје: „Како је ситуација у 
земљи постала лоша, тако сам и ја остао без посла. Радио сам у 
приватној фирми за дистрибуцију тоалет папира и онда се обим 
посла смањивао, тако да је једноставно дошао ред на мене да до-
бијем отказ због година и ситуације. Ничија то није била кривица, 
ни газде, ни моја“.

Бескућници у Србији

ЕКСТРЕМНА СОЦИЈАЛНА 
ИСКЉУЧЕНОСТ

Бескућништво у Србији повезано је са транзицијом, економском кризом и недостатком институција за бригу 
о овој категорији становништва. Бескућници су углавном мушког пола, ниског образовања, незапослени или 

радно ангажовани на несигурним и слабо плаћеним пословима

Профил
Међу бескућницима има много људи који су некада ради-

ли, па изгубили посао, или који су превремено пензионисани. 
Профил просечног бескућника у Србији изгледа овако: то је 
мушкарац старости између 51 и 65 година, који никада није 
био у браку, с највише осам разреда школе, незапослен дуже 
од пет година, пати од менталних здравствених проблема, а 
иако се осећа беспомоћно, редовно гласа на изборима, склон је 
алкохолу и необухваћен системом социјалне заштите. 

Међу становницима нелегалних ромских насеља пре-
овладавају жене рођене на Косову, млађе од 35 или старије од 
50 година, удате али незапослене, са завршених неколико раз-
реда основне школе, које, такође, имају проблеме са здрављем 
и ретко користе услуге социјалне заштите.
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„Међу бескућницима у Србији велика је заступљеност особа 
које су некада радиле, односно биле запослене, па изгубиле по-
сао, или које су превремено пензионисане. Популација на улици 
нешто је млађа од оне у прихватилишту, јер је ова групација и 
најактивнија у поновном тражењу посла. Анкетирани станов-
ници ромских насеља, иако млађи, ређе траже посао. Ипак, ова 
популација генерално је најактивнија у неформалном сектору 
(скупљање секундарних сировина), што потврђује уопштено нис-
ку укљученост ромске популације у формални економски сек-
тор“, наводи Тимотијевићева.

Недостатак институционалне подршке
Недовољна развијеност капацитета здравствених и инсти-

туција за бригу о посебним болесницима је друга специфичност 
бескућништва у Србији.

„Већина испитаника има здравствених проблема. У великом 
проценту у питању су проблеми са менталним здрављем, посеб-
но болести зависности. Бескућници су мало укључени у систем 
социјалне заштите. Изненађујуће је и да има мало корисника на-
родне кухиње међу испитиваном популацијом. Иако је насиље 
у породици релативно заступљено, посебно међу корисницима 
прихватилишта, оно се међу испитаницима ретко јављало као 
непосредни узрок бескућништва. Корисници прихватилишта су 
доминантно особе које живе саме, односно никада нису ни ула-
зиле у брак. Насупрот томе, становници ромског насеља су особе 
које су доминантно у браку“, истиче наша саговорница, додајући 
да је истраживање показало ниску заступљеност избеглог и ра-
сељеног становништва међу бескућницима.

Иако нису активни у цивилном сектору, интересантно је да 
више од половине бескућника редовно гласа на изборима. Наша 
саговорница истиче да је то у вези с предизборним обећањима 
и очекивањима да држава реши њихове доминантне проблеме.

Једина услуга која је доступна бескућницима јесте смештај 
у прихватилиштима или прихватним станицама за одрасла и 
старија лица, која је доступна у малом броју општина и организо-
вана само за хитну и најнужнију подршку, односно преноћиште 
и медицинску негу.

Прихватилиште за одрасла и стара лица у Београду постоји 
од 1973. године и јединствена је установа у социјалној заштити, 
где за лице није потребан ниједан документ да би било примље-
но.

„Не тражимо ни име, ни презиме. Тек накнадно се утврђује 
идентитет, а документацију која нам је неопходна обезбеђујемо 
преко центара за социјални рад. По Закону о социјалној заштити, 
штићеници у прихватилишту могу да остану највише шест ме-
сеци. Међутим, мали је број оних који остају само толико, има их 
који су ту по неколико година. Нико због тога не прави проблем, 
јер није решење да неког избацимо на улицу“, каже Првослав Ни-
колић, директор Прихватилишта за одрасла и стара лица.

Ова установа има 104 лежаја, тренутно је у њој 146 штићени-
ка, а током најхладнијег периода у фебруару било их је преко 400.

„Помоћне лежајеве смештамо где год има места, по ход-
ницима и другим просторијама. Располажемо са 940 квадрата 
површине, а ове године почеће реконструкција и доградња на 
3.350 метара квадратних, што ће нам донекле олакшати посао“, 
каже Николић. На питање ко су штићеници центра, одговара да је 
више од 60 одсто радно способних, старости између 18 и 60 годи-
на, док су остали старија популација. Има и душевних болесника.

Бескућници који нису у прихватилишту углавном су на ау-
тобуским и железничким станицама, у чекаоницама, подруми-
ма или шахтовима. Њихов број нагло је порастао деведесетих 
година.

„Данас слаби моћ породице, у односу на период седамдесе-
тих и осамдесетих година прошлога века. У то време породица 
је брзо реаговала, долазила по свог члана, чак су и комшије до-
лазиле, а сада их најближи сродници доводе и ту их остављају. 
Ћерке и синови остављају родитеље. До деведесетих нисмо има-
ли више од 25 корисника, а од 1990, па надаље, како су почеле 
кризе, мучимо муку с капацитетима“, указује наш саговорник, 
напомињући да је сваки случај прича за себе, али да у Прихва-
тилишту раде људи са дугогодишњим искуством и да их ништа 
више не може изненадити.

	 	 	 	 	 А.Бачевић

Живот на маргини
Већина бескућника има здравствених проблема, пре све-

га с менталним здрављем, док су болести зависности карак-
теристичне за популацију у прихватилишту и на улици. Од 
проблема са алкохолом се лечио сваки девети, а од наркома-
није сваки трећи зависник, колико износи и број оних који су се 
лечили стационарно у некој психијатријској болници.

Изненађује чињеница да међу овом популацијом, упркос 
тешкој материјалној ситуацији, нема много корисника народне 
кухиње. Координаторка пројекта Бранислава Жарковић исти-
че да је бескућништво екстремни вид социјалне искључености, 
маргинализације и угрожавања основних људских права, али 
да се може искоренити саму ако му се приступи системски. 
Трећина бескућника сматра да не постоји решење за њихов 
проблем.
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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
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поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

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