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Стипендија „доСитеја“ за 414 
најбољих

УЧЕЊЕ СЕ ИСПЛАТИ
Фонд за младе таленте је пример да се упорност, рад и учење у 
Србији ипак исплате и вреднују

одговорно предузетништво

УСЛОВ ЗА УСПЕХ
Добра компанија нуди сјајне производе и услуге. Велика компанија 
такође нуди сјајне производе и услуге, али се труди да свет учини 
бољим местом за живот

од приватника до предузетника

ЗНАЊЕ, ИДЕЈА И 
ИСТРАЈНОСТ
Само способни људи ће бити у стању да преброде све потешкоће које 
су неминовне, да брзо мењају планове и преживе довољно дуго да 
би успели



Бесплатна публикација о запошљавању

Број 446-447 • 04. јануар 2012. године

Програми приватних робних марки
Освајање избирљивог тржишта 3

Стипендија „Доситеја“ за 414 најбољих
Учење се исплати 4

Очистимо Србију
Чистија и здравија земља 5

Одговорно предузетништво
Услов за успех 6

Пословни бонтон
Понашање је мост или препрека 8

Послови-огласи 9

Администрација и управа 11

Трговина и услуге 12

Грађевинарство и индустрија 14

Медицина 15

Наука и образовање 17

 
Питајте НСЗ
Осигурање за случај незапослености 41

 
Обукама против незапослености
Право на шансу 42

 
Атестирани заваривачи
Напорно али исплативо занимање 43

 
Уручени уговори o самозапошљавању
Храбри предузетници 44

Развој система персоналне асистенције
Филозофија самосталног живота 45

Од приватника до предузетника
Знање, идеја и истрајност 46

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

реч уредника

Нови почетак
Фонд за младе таленте, на конкурсу за стипендирање најбољих 

студената на универзитетима земаља чланица ЕУ, чланица Европс-
ке асоцијације за слободну трговину и на водећим светским универ-
зитетима, за школску 2011/2012. годину, наградио је 414 студената, 
стипендијама у износу од 578.000,00 динара за једну школску годину. 
Према Уговору о стипендирању студенти су у обавези да најмање пет 
година након завршетка студија раде у Србији. Корист је обострана, 
јер Фонд за младе таленте овом стипендијом није помогао само нашој 
угледној академској елити, која је укључена у најзначајније светске 
научне пројекте данашњице, већ је створио и битан предуслов да се ти 
угледни појединци повежу са званичним институцијама наше земље.

О друштвено одговорном пословању прошле године писали смо 
доста. Ова тема, нарочито у времену економске кризе, која са собом 
повлачи борбу за основни егзистенцијални опстанак, стављајући у 
други план како моралну тако и економску одговорност према људи-
ма и сопственој средини, и даље је веома актуелна. У склопу активнос-
ти на промоцији друштвено одговорног пословања, „Смарт колектив“ 
заједно са још неколико водећих компанија које делују на територији 
Србије, иницирао је формирање базе података која би обухватила 
студије случаја везане за друштвено одговорне активности компа-
нија у Србији. Њихова дефиниција ДОП представља концепт по коме 
привредни субјекти који га усвајају свесно и добровољно надилазе 
своју примарну функцију стицања и расподеле профита и остварују 
позитиван утицај на своје радно, друштвено и природно окружење. 
У „Водичу за одговорно предузетништво“, који је штампан у оквиру 
пројекта „Одговорно пословање у малим и средњим предузећима“, 
чији су аутори група младих људи из различитих области друштве-
ног и економског живота у Србији, издвојена су четири главна стуба 
одговорног пословања: запослени, пословно окружење, заједница и 
животна средина. Иако је друштвено одговорно пословање као кон-
цепт потекло од великих компанија, мала и средња предузећа могу 
пропорционално остварити све погодности које из оваквог пословања 
проистичу, усвајајући његове принципе. 

Економија се данас све више ослања на мала и средња преду-
зећа. Велике компаније имају тенденцију уситњавања, а бројни су 
разлози за то. Због глади за променама, константног тражења начина 
за ефикаснијим и бољим пословањем, предузетници су изузетно ва-
жни за модерну економију. Време када се на посао чекало одавно је 
прошло. Да би се постигао успех у некој области, неопоходне су ква-
литетне идеје, базиране на знању и константном праћењу тржишта. 
Успешни предузетници директним искуством, радом у самој индус-
трији или области, констатним контактима са купцима и добављачи-
ма, са машинама и технологијама, стичу и знање и квалитетне нове 
идеје како унапредити делатност којом се баве. Уколико одлучите да 
узмете судбину у своје руке, дајемо вам савете који ће вам помоћи 
како да сагледате неискоришћене тржишне прилике, размишљате о 
тржишту и проналазите нове, боље, ефикасније начине да задовољите 
његове потребе. Нова година је време за нове почетке. 

Свим читаоцима редакција „Послова“ жели срећну и 
успешну пословну 2012. годину!



Статистика потврђује да је чак 60 одсто малопродаје у 
рукама малих и средњих предузећа, и због тога је њи-
хов развој и те како важан. Ширење трговине у региону 
је уско повезано са развојем трговинских ланаца, а уп-
раво јачање конкуренције у том смислу је врло битно.  С 

обзиром да је држава најавила снижење пореза и доприноса на 
зараде запослених, у Привредној комори Србије сматрају да ће 
у наредном периоду на тржиште Србије доћи још неколико ве-
ликих светских трговинских ланаца. То значи да у овом сектору 
треба очекивати и нова радна места.

У овом контексту је и најава председнице Управног одбо-
ра „Метроа“ у Србији, Веронике Пунчеве, разлог за оптимизам. 
„Метро кеш енд кери“ је један од светских тржишних лидера који 
послује у оквиру Метро групе, треће по величини трговинске 
групе у свету. У овом тренутку има 100.000 запослених радника, 
послује на три континента, у Европи, Азији и Африци, у 33 земље 
света и поседује око 600 дистрибутивних центара.

У том трговинском ланцу планирају да идуће године значај-
но увећају количине и број артикала произведених у Србији, који 
ће се наћи у трговинама широм Европе. Локални произвођачи 
који производе за компанију приватне робне марке, ове године су 
пласирали своје производе из Србије у девет европских земаља, 
од којих је шест у ЕУ. Највеће интересовање у мрежи дистрибу-
тивних центара „Метро“ постоји за српске артикле из области 
прехране, кућне хемије и текстила, који се производе под „Ме-
троовим“ приватним робним маркама.

„У програмима приватних робних марки произвођачи имају 
велику корист од сарадње са ‚Метроом кеш енд кери‘, нарочито 
они мањи, јер им преносимо знања и искуства у вези са карак-
теристикама, амбалажом и високим квалитетом производа. Та-
кође, добијају прилику да своје производе пласирају и на за њих 
тешко доступна тржишта широм Европе“, објаснила је Вероника 
Пунчева, наводећи да је чак 80 српских произвођача укључено у 
програм производње ’’Метро’’ приватних робних марки. 

Домаћим произвођачима „Метро“ помаже и у погледу серти-
фикације према највишим стандардима, што је предуслов да се 
артикли нађу на полицама трговина у ЕУ. Данас је чак 61 локални 
произвођач који учествује у програму „Метро“ приватних робних 
марки успешно сертификован, а очекује се да ће и сви остали тај 
процес завршити до краја 2012. године.

„Произвођачи из Србије су у претходном периоду показали 
да могу квалитетом и ценом да буду конкурентни и на најизби-
рљивијим тржиштима. На основу тога и базирамо наше планове 
извоза за идућу годину, који предвиђају проширење количина и 
палете производа, па и увођење домаће робе на нова тржишта 
европских земаља“, истакла је Вероника Пунчева.

Из Србије се кроз „Метроову“ мрежу тренутно извози 10 ар-
тикала у Аустрију, 17 у Мађарску, 76 у Хрватску, 100 у Бугарску, 
по 20 у Чешку и у Словачку, 96 у Молдавију, 20 у Украјину и 1 у 
Румунију.

	 	 	 	 	 СМЦ

Програми приватних робних марки

ОСВАЈАЊЕ  
ИЗБИРЉИВОГ ТРЖИШТА
Локални произвођачи који производе за компанију „Метро“, ове године су пласирали своје производе 
из Србије у девет европских земаља, од којих је шест у ЕУ. Највеће је интересовање за српске артикле 
из области прехране, кућне хемије и текстила. Осамдесет српских произвођача укључено је у програм 

производње ’’Метро’’ приватних робних марки

Концепт за професионалне купце
Свој развој у Србији „Метро кеш енд кери“, започео је 2005. 

године, отварањем првог дистрибутивног центра у Београду, 
у Крњачи. Вредност инвестиције у том тренутку износила је 
15.000.000 евра, запослено је 300 радника, а период изградње 
био је три месеца. Концепт је  прилагођен потребама професио-
налних купаца, односно пословним субјектима који послују у 
сектору угоститељства (хотели, ресторани, кафеи, барови, кете-
ринг службе), као и трговцима (киосци, СТР, бензинске пумпе, 
књижаре) и многим другим правним субјектима који за потре-
бе обављања своје професионалне делатности, на једном месту, 
под једним кровом, могу пронаћи веома велики избор и број 
артикала. Осамдесет посто асортимана састоји се од производа 
домаћих произвођача и добављача.

Отварањем првог дистрибутивног центра у Србији „Метро 
кеш енд кери“ је наставио свој стратегијски развој. Данас у Ср-
бији послује са укупно седам објеката. Три су у Београду (Земун, 
Крњача и Видиковац), а у Крагујевцу, Новом Саду, Нишу и Субо-
тици налази се по један објекат.
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Милиони житеља Југоисточне Европе одлазе из својих зе-
маља у потрази за бољим животом, привучени атрактивним 
могућностима за наставак каријере, платом и генерално бољим 
условима. По подацима Унеска, и до 70 процената висококва-
лификованих стручњака из региона одлази у иностранство. Ис-
товремено, земље губе људски капитал такозваним интерним 
одливом мозгова, пошто стручњаци разних профила напуштају 
своје послове ради боље плаћених радних места за која њихо-
ве квалификације нису неопходне. На другој страни, све више 
емиграната стреми томе да искористи своју стручност, вештине 
и капитал, како би постали стварни партнери у развоју својих зе-
маља. У међувремену, многе земље региона покушавају да тај 
одлив претворе у прилив, комбиновањем државних и приватних, 
али и студентских иницијатива. Једна од таквих иницијатива је и 
Фонд за младе таленте, који подржава студенте и средњошколце 
да добију што боље школовање, које ће допринети развоју земље.

подршка за рад и резултате
Фонд за младе таленте Републике Србије протекле недеље 

је доделио 414 плакета добитницима стипендије „Доситеја“, који 
студије настављају у иностранству, у школској 2011/2012. години. 
Министарка омладине и спорта Снежана Самарџић Марковић 
симболично је уручила плакете Габријели Величковић, Јелени 
Савић, Стефану Влајковићу и Милошу Кнежевићу, најбољима 
међу свим стипендистима.

„Када је Министарство пре три године преузело надлежност 
над Фондом за младе таленте, желели смо да покажемо да Ср-
бија има снаге да препозна квалитет и  подржи најбоље младе 
људе и да створимо такве услове у којима ће највреднији своју 
будућност да виде и да пронађу у својој земљи. Од 2008. годи-
не, Фонд за младе таленте наградио је или стипендирао више 
од 6400 средњошколаца и студената и за те намене је издвојио 
преко 1,6 милијарди динара. Иако верујем да је ово само почетак, 
и да су потребе младих талената велике, а подршка коју имају 
скромна, бројке ипак говоре да је Фонд за младе таленте највећи 
државни фонд ове врсте у региону. Ови млади људи су награде 
и стипендије заслужили вредним радом и резултатима. Фонд за 
младе таленте је пример да се упорност, рад и учење у Србији 
ипак исплате и вреднују“, изјавила је министарка омладине и 
спорта Снежана Самарџић Марковић. 

„Стипендије нису добијене захваљујући везама и страначкој 
припадности, већ заслужене радом, знањем и резултатима. Наш 
циљ је да млади стекну драгоцено знање на престижним универ-
зитетима, али да овде виде своју будућност“, рекла је министарка. 

академска елита
На конкурсу за стипендирање најбољих студената на уни-

верзитетима земаља чланица ЕУ, чланица Европске асоцијације 
за слободну трговину (EFTA) и на водећим светским универзите-
тима, за школску 2011/2012. годину, награђено је 414 студената, 
стипендијама у износу од 578.000,00 динара за једну школску го-
дину, а према Уговору о стипендирању студенти су у обавези да 
најмање пет година након завршетка студија раде у Србији.

„Ово је изузетна прилика да повежемо наше институције 
са водећим светским факултетима, институтима, а самим тим 
учествујемо и на великим пројектима. Фонд за младе таленте 
овом стипендијом није помогао само нашој угледној академској 
елити, која је укључена у најзначајније светске научне пројекте 
данашњице, већ је створио и битан предуслов да се ти угледни 
појединци повежу са званичним институцијама наше земље. 
Срећан сам што сам стекао прилику да постанем достојан пред-
ставник своје земље на овако значајном пројекту и захвалио бих 
се Фонду за младе таленте на указаном поверењу и пруженој 
шанси“, рекао је Стефан Влајковић, добитник стипендије „Доси-
теја“ за докторске студије на Технолошком институту у Цириху 
(ETH Zurich).

Свечаност је отворио легендарни певач Лео Мартин, из-
вођењем химне Фонда за младе таленте, композиције „Доситеја“.

А.Б.

Стипендија „Доситеја“ за 414 најбољих

УЧЕЊЕ СЕ ИСПЛАТИ
„Желимо да покажемо да Србија има снаге да препозна квалитет и 
подржи најбоље младе људе. Стипендије су заслужене радом, знањем и 
резултатима. Наш циљ је да млади стекну драгоцено знање на престижним 
универзитетима, али да у Србији пронађу своју будућност“, рекла је 
Снежана Самарџић Марковић, министарка омладине и спорта 

Фонд за младе таленте
Фонд за младе таленте је од 2008. године издвојио преко 

1,6 милијарди динара и подржао 6400 средњошколаца и сту-
дената. У протекле 3 године Фонд је подржао 2512 ученика 
средњих школа једнократним наградама „Доситеја“ за постиг-
нуте изузетне успехе на такмичењима у земљи и иностранству, 
као и 3000 студената који се школују на универзитетима чији је 
оснивач Република Србија и 1000 њих који настављају студије 
у иностранству. Држава стипендира студенте који су завршну 
годину основних студија, мастер или докторске студије уписали 
на универзитетима у земљама чланицама ЕУ и Европске асо-
цијације за слободну трговину (EFTA). Студенти ће школовање 
наставити у иностранству, али уз обавезу да најмање пет година 
након завршетка студија раде у Србији.
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Порастом популације, пре свега градске, количина отпа-
да насталог задовољавањем људских потреба постаје 
неподношљива, па се разврставање намеће као оба-
везан начин руковања чврстим отпадом. Иако свуда 
у свету, па и у Србији, постоје специјализоване фирме 

које се баве сакупљањем и разврставањем отпада, улога сваког 
појединца је од кључне важности и свако треба да се побрине за 
отпад који сам створи. 

организовано одношење отпада
„Проценат становништва обухваћеног организованим одно-

шењем отпада повећан је на 77,23 одсто, чиме је Србија оства-
рила повећање за скоро 30 одсто у односу на 2009. годину, када 
је започела акција ‚Очистимо Србију‘. У току је изградња 26 ре-
циклажних центара, који ће са седам постојећих чинити мрежу 
која ће омогућити да се у Србији рециклира значајан део кућ-
ног отпада“, истакао је министар животне средине, рударства и 
просторног планирања Оливер Дулић, представљајући резултате 
акције ‚Очистимо Србију‘ за 2011. годину, покренуте управо због 
ниског нивоа управљања отпадом, што је представљало један од 
највећих проблема животне средине у земљи.

Националном стратегијом за управљање отпадом поста-
вљен је циљ да се повећа број становника обухваћених системом 
сакупљања отпада на 75 одсто до 2014. године. 

„Овај четворогодишњи циљ смо достигли за само годину и 
по дана, захваљујући помоћи у комуналном опремању. Наиме, 
Министарство животне средине и просторног планирања је у 
оквиру акције ‚Очистимо Србију‘, кроз Фонд за заштиту животне 
средине, локалним самоуправама и комуналним предузећима 
обезбедило 800 милиона динара за суфинансирање набавке кан-
ти, контејнера, камиона и друге комуналне опреме, као и за ук-
лањање дивљих депонија“, навео је Дулић. Према његовим речи-
ма, други велики захтев је био смањење притиска прикупљеног 
комуналног отпада на постојеће санитарне депоније, због чега је 
започета изградња рециклажних центара. 

рециклажна мрежа
„Они ће омогућити да се уведе примарна селекција отпада у 

домаћинствима, јер се њиховом изградњом обезбеђују услови да 
се сепарисани отпад адекватно складишти и припрема за крајњу 
прераду у рециклажној индустрији. У рециклажним центрима је 
предвиђено прикупљање амбалажног отпада: папира, пластике, 
алуминијума, стакла, тетрапака, као и посебних токова отпада: 
електричног и електронског, гума, акумулатора, батерија, отпад-
них уља“, указао је министар Дулић.

Изградња рециклажних дворишта ће омогућити суштинску 
промену у начину управљања отпадом у Србији. Отпад се неће 
више третирати као ђубре, већ као сировина погодна за даљу 
прераду. Смањиће се количина отпада који се одлаже на депо-

није, обезбедиће се сировине за развој рециклажне индустрије, 
те омогућити да се комунална предузећа модернизују и постану 
ефикаснија. То ће све донети значајне уштеде и учинити Србију 
знатно чистијом и здравијом земљом.

велико спремање
„Велики допринос решавању проблема управљања отпадом 

има и акција ‚Велико спремање Србије‘, у којој су 4. јуна учество-
вала 289.534 регистрована волонтера, који су са 5.311 локација 
уклонили више од 150 хиљада кубних метара отпада. Органи-
зовањем те акције остварили смо значајне уштеде. Сакупљање 
отпада у комуналним предузећима по метру кубном кошта око 
1.200 динара, чиме смо за само један дан уштедели 180 мили-
она динара“, нагласио је министар Дулић, подсетивши да је 10. 
октобра покренута акција „Пријавите локацију за чишћење“, у 
оквиру које је за два месеца очишћено 213 локација од 516 регис-
трованих на порталу www.ocistimosrbiju.rs.

„Акција је замишљена тако да грађани путем интернета 
пријављују локације за чишћење и углавном у њој учествују ко-
рисници друштвених мрежа. Значајно је подсетити да је у марту 
2009. било регистровано 4.318 дивљих депонија, а сада их имамо 
1.602, што значи да је очишћено 62,89 одсто депонија. Део прео-
сталих депонија није могуће очистити, јер би се тиме препуниле 
постојеће санитарне депоније. Због тога је у наредним годинама 
потребно израдити и спровести пројекте санације и рекултива-
ције санитарних и изградити регионалне депоније“, закључио је 
министар Дулић. 

А.Б.

Очистимо Србију

ЧИСТИЈА И ЗДРАВИЈА ЗЕМЉА
Изградња рециклажних дворишта ће омогућити суштинску промену у начину управљања отпадом 
у Србији. Смањиће се количина отпада који се одлаже на депоније, обезбедити сировине за развој 
рециклажне индустрије и омогућити да се комунална предузећа модернизују и постану ефикаснија

Почела градња рециклажних центара
Изградња првог од 26 планираних рециклажних центара 

започела је средином децембра у Сомбору. Радови вредни 45 
милиона динара требало би да буду завршени до маја 2012. го-
дине. У рециклажном центру, који ће имати капацитет прераде 
девет тона дневно, у почетку ће бити запослено осам до десет 
радника. 

„До краја 2012. године у Србији ће бити отворена 33 ре-
циклажна центра. До сада је изграђено седам центара, а почела 
је изградња 22 рециклажна центра“, рекао је Милош Пањковић, 
директор акције „Очистимо Србију“.

Пањковић је истакао да ће рециклажни центри омогућити 
примарну селекцију отпада у домаћинствима, јер се њиховом 
изградњом обезбеђују услови да се сепарисан отпад на адек-
ватан начин складишти и припрема за финалну прераду у ре-
циклажној индустрији. Како је навео, у центру ће се прикупљати 
амбалажни отпад, попут папира, алуминијума, стакла, пласти-
ке, као и електрични и електронски отпад, али ће то бити и место 
за прикупљање посебних отпада, попут гума и акумулатора. 
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Уземљама развијене тржишне економије друштвена одго-
ворност у све већој мери постаје значајан фактор приликом 
опредељивања потрошача за одређени производ, чиме 
друштвено одговорна предузећа стичу компетитивну 

предност у односу на конкуренцију, при чему се и државе труде 
да компаније које одговорно послују имају значајне пореске олак-
шице. 

За дефинисање појма друштвено одговорног пословања (ДОП) 
често се користи Зелена књига ЕУ из 2001. године, по којој ДОП 
подразумева све активности које предузеће предузима, а које 
нису прописане законским нормама. Поред тога, свакако треба 
напоменути да су профитни мотив компаније и друштвена одго-
ворност нераскидиве делатности које мотивишу једна другу. 

Свест о положају у друштву
Безбедност на раду, стипендирање ученика, заштита животне 

средине, имају за циљ да успоставе једно квалитетно окружење, 
одакле  компанија треба да црпи радну снагу и реализује дугороч-
не планове. Како се дефинишу приоритети, зависи од политичког 
и културног контекста једне земље. 

У склопу својих активности на промоцији друштвено одговор-
ног пословања, „Смарт колектив“ заједно са још неколико водећих 
компанија које делују на територији Србије, иницирао је форми-
рање базе података која би обухватила студије случаја везане за 
друштвено одговорне активности компанија у Србији. Њихова де-
финиција ДОП представља концепт по коме привредни субјекти 
који га усвајају свесно и добровољно надилазе своју примарну 
функцију стицања и расподеле профита и остварују позитиван 
утицај на своје радно, друштвено и природно окружење. То је исто-
времено и свест о новом положају и значају који компаније имају 
у савременом, глобалном друштву и одговорности која из њих 
произилази, али процес у коме компаније усклађују своје односе 
са најразноврснијим друштвеним актерима који могу, мада не мо-
рају, имати утицаја на њихово пословање. 

Пракса ДОП се односи на целокупну сферу утицаја и распон 
деловања једног предузећа, као и на односе које оно при томе ус-
поставља: шта производи, како купује и продаје, да ли се придржа-

ва закона, на који начин запошљава, оспособљава и утиче на развој 
људских ресурса, колико улаже у локалну заједницу и поштовање 
људских и радних права, на који начин доприноси очувању живот-
не средине. Уколико се остварује на прави начин, ДОП не предста-
вља пуко расипање ресурса, него доноси бројне предности.

Четири стуба одговорности 
Иако је друштвено одговорно пословање као концепт потекло 

од великих компанија, мала и средња предузећа могу пропорцио-
нално остварити све погодности које из оваквог пословања проис-
тичу, усвајајући његове принципе. 

У „Водичу за одговорно предузетништво“, који је штампан 
у оквиру пројекта „Одговорно пословање у малим и средњим 
предузећима“, који финансира USAID кроз програм Community 
Connections, чији су аутори група младих људи из различитих 
области друштвеног и економског живота у Србији, издвојена су 
четири главна стуба одговорног пословања. То су: запослени, по-
словно окружење, заједница и животна средина. 

Одговорно предузетништво

Постоји разлика између добре и велике компаније. 
Добра компанија нуди сјајне производе и услуге. 
Велика компанија такође нуди сјајне производе и 
услуге, али се труди да свет учини бољим местом за 
живот (Вилијем Клеј Форд)

УСЛОВ ЗА 
УСПЕХ

Уз квалитетан производ и едукација
„Сунце Маринковић“ је компанија која се бави производњом и уградњом алуминијумске и PVC 

столарије. Производе квалитетну грађевинску столарију, усаглашену са кључним стандардима ква-
литета, чиме гарантују сигурност и безбедност у коришћењу прозора и врата. „Геније енергије“ је про-
грам који је компанија развила, како би едуковала и информисала постојеће и потенцијалне купце 
о енергетској ефикасности и уштеди енергије у дому. Програм се реализује ширењем информација 
о енергетској ефикасности, уштеди енергије и ограничености ресурса, на сајмовима, корпоративном 
блогу, месечном њузлетеру „Сунчани лист“ у форми „Савет Генија енергије“, као и у свакодневном 
контакту с купцима.
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У вези са првим стубом ДОП, аутори „Водича“ сугеришу малим 
и средњим предузећима да су запослени важан ресурс и чинилац 
развоја пословања, те да њихова обученост и компетентност могу 
представљати предност предузећа у односу на конкуренцију. За 
стабилан развој предузећа важно је привући и задржати најбоље 
раднике. Друштвено одговорно пословање у области људских ре-
сурса је начин да се ово оствари. Иако се традиционално развој 
људских ресурса приписује капацитетима великих компанија, 
многе активности у овој области, попут тренинга и професионалног 
развоја, подстицања равнотеже између приватног живота и посла, 
подршке породицама запослених, бриге о здрављу и безбедности 
на радном месту, доступне су малим и средњим предузећима. 

Када је реч о пословном окружењу, ДОП се манифестује кроз 
становиште да су клијенти једна од најважнијих група када је реч 
о развоју предузећа. Квалитет производа и услуга, као и брига о 
клијенту представљају веома важне елементе пословања, а у овој 
области, где је репутација кључна, друштвено одговорна пракса 
може да допринесе у великој мери. Транспарентно пословање, ин-
формисање клијената о свим аспектима производа и услуга, изла-
жење у сусрет њиховим потребама и одговорно оглашавање, само 
су неки од начина да се кроз друштвено одговорно пословање ус-
постави добра репутација и чврст однос с клијентима.

Мала и средња предузећа су пословни субјекти који активно 
доприносе заједници у којој послују. Предузећа треба да остваре 
добар однос са локалном заједницом, како би била добро позицио-
нирана у свом радном окружењу. Вредновање производа и услу-
га једног предузећа данас у великој мери зависи од овог односа. 
Да би задовољило социјалне и економске критеријуме заједнице, 
предузеће треба да интегрише интересе заједнице у своју пословну 
стратегију. На овај начин не само да ће заједница имати другачију 
слику о пословању предузећа, већ ће стицањем звања „добар ком-
шија“ предузеће имати предност у односу на конкуренцију.

Заштита животне средине представља један од горућих гло-
балних проблема, а утицај на животну средину имају сва преду-
зећа, без обзира на величину. Енергетска ефикасност је синоним за 
економску ефикасност, јер омогућава ефикаснију употребу ресур-
са, а самим тим смањује и трошкове. Отуд је питање заштите жи-
вотне средине и рад у овој области једна од кључних активности за 
побољшање продуктивности и конкурентности малих и средњих 
предузећа. 

За сваки од набројаних стубова постоје примери добре прак-
се, у којима је могуће идентификовати саму суштину одговорног 
пословања.

 	 	 	 СМЦ

Брига за локалну заједницу
ПТП „Сани“ доо Шабац је водећи домаћи произвођач рамова 

за диоптријске наочаре и генерални дистрибутер реномираног 
произвођача слушних апарата и ФМ система. Пројекат бесплат-
не провере слуха у 29 градова Србије имао је за циљ подизање 
свести о значају слуха, превенције оштећења, али и креирање 
подршке особама оштећеног слуха и члановима њихових по-
родица, као и да превентивним деловањем утиче на смањење 
броја особа са оштећеним слухом. Резултат овог пројекта је им-
плементација глобалне иницијативе Hear the World, а Србија је 
прва земља Балкана која га је имплементирала. Током пројекта 
који су подржале бројне компаније и институције, преко 2.500 
суграђана је до сада тестирало слух.

Обука за 
раднике, 
подршка  
за све

„Обућа Павле“ доо се 
бави производњом дечје 
обуће од природних ма-
теријала, са анатомским 

улошком који доприноси правилном формирању и развоју 
дечјег стопала. Уз финансијску подршку ЕУ организована је 
обука за производњу дечје обуће за 70 незапослених лица, у 
трајању од 6 месеци. Одржане су и посебне тематске радионице 
за покретање сопственог бизниса у области производње обуће. 
Програмом су биле обухваћене рањиве групе становништва: 
Роми, самохране мајке, избегла и расељена лица, дугорочно 
незапослени и млади који први пут траже посао. Више од 70% 
полазника обуке добило је посао у „Обући Павле“. Сва обућа про-
изведена током обуке поклоњена је деци из социјално угроже-
них породица.

Одговорност за животну средину
Компанија „Божић и синови“се у оквиру БиС рециклажног 

центра бави услугама преузимања, транспорта и рециклаже 
електронског и електричног отпада, израдом софтвера, као и 
консултантским услугама у области управљања отпадом. Ос-
новна идеја акције „Рециклирај, креирај, сјај звезда сачувај“ је 
подучавање основаца у Србији о томе шта је електронски и елек-
трични отпад, шта значи његово правилно збрињавање, зашто 
је отпад опасан и зашто се одлаже у наменске контејнере. Циљ 
акције је да се деци помогне у стицању корисних навика, а за 
труд и показано одговорно понашање додељена им је награда. 
Пројекат је реализован кроз изложбу, а пратећи садржај су били 
„green points“- наменски контејнери постављени у школама ради 
примене наученог.
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Бонтон (француски „добар тон“) се обично дефинише 
као скуп општеприхваћених правила понашања у 
друштву. Суштина бонтона је да се та правила и стан-
дарди усвоје, тако да постану део властитог понашања. 
Пажња и поштовање које указујемо људима у процесу 

комуникације су примарни показатељи грађанског васпитања 
и добре воље. Правила понашања и протокол могу се поделити 
на одређене сегменте: понашање – манири, ословљавање – об-
раћање, титулирање, поздрављање, пословни протокол, послов-
ни морал и пословни изглед. 

понашање – манири
Понашање је активност, скуп одређених реакција, условље-

них биолошким, физиолошким, психолошким, социолошким и 
другим факторима. Манири, као одређена правила понашања и 
стандарди у опхођењу, уче се и стичу. Лична креативност и ин-
вентивност појединца омогућавају да се манири трансформишу 
у складу с временским и друштвеним током. Стандарди пона-
шања, једнако као глас, говор и покрет, обележавају и одређују 
једну личност. Начин понашања, манири, опхођење са људима, 
могу представљати мост, али и препреку у комуникацији. Пози-
тиван став привлачи људе, а одбојан, хладан, интровертан, не-
приступачан, упозорава на опрез.

За понашање су значајни рационални и емоционални еле-
менти, при чему у пословној комуникацији преовладавају рацио-
налне одлуке. Вештина комуницирања састоји се у проматрању 
и препознавању људи и одабиру са киме се може, а са киме не 
може сарађивати. Понашање је вештина постизања компромиса 
и могућност успостављања коректних односа с већином. 

ословљавање, титулирање и поздрављање
Ословљавање зависи од конкретне ситуације, тј. од доба 

старости онога коме се треба обратити, да ли се обраћате особи 
супротног пола, хијерархијских односа и др. Приликом упозна-
вања прво треба представити мушку особу женској, или млађу 
старијој. Уколико старија особа (по годинама, хијерархији) пред-
ложи – може се прећи на ословљавање именом или на “ти”.

У писаној комуникацији уобичајено је ословљавање са „По-
штовани господине“ или само „Поштовани“, односно ако се обраћа 
групи људи: „Поштоване колеге“, „Цењена господо“, „Поштовани 
пријатељи“. Обраћање особама из неке струке може почети ти-
тулом, посебно ако су питању особе са специфичним занимањем. 
Титулирање се може вршити према функцији коју неко обавља 
или степену стручне спреме. Титула “доктор” није резервисана 
само за лекаре, већ се односи на све докторе наука. Наравно, уз 
ову титулу иде презиме особе којој се обраћа. Од културе, тради-

ције, начина живота, обичаја, друштвеног уређења, зависи начин 
ословљавања и титулирања.

Приликом представљања и упознавања, правила пословног 
бонтона намећу следећи редослед поступака:

- Старија особа прва пружа руку млађој. При представљању 
млађе особе старијој, млађа особа треба да устане.

- Жена прва пружа руку мушкарцу, иако је мушкарац дужан 
да први речима поздрави жену. Жени се оставља могућност 
да изабере начин  поздрављања - руковањем, осмехом, кли-
мањем главе и слично.

- Млађа женска особа треба да устане при представљању ста-
ријој женској особи или особи значајнијег статуса у хијарар-
хији компаније.

- Приликом представљања жени мушкарац који седи мора устати.
- Особа која улази у просторију дужна је да прва поздрави 

присутне.  
- Приликом сусрета важно је представити особе које се не по-

знају међусобно.  
- Име и презиме (титулу у одређеним ситуацијама) треба 

пажљиво и звучно изговорити. Ако је неким случајем про-
пуштен тренутак представљања, треба се сам представити у 
најпогоднијем тренутку.  

пословни протокол
Службени протокол подразумева припрему, организацију и 

примену пословне етикеције - бизнис етикеције, приликом послов-
них састанака, преговора, различитих врста скупова. Бизнис етике-
ција захтева посебну врсту обраћања и ословљавања, титулирања, 
поздрављања. Пословни протокол налаже одређени распоред ула-
жења у просторију и распоређивање у простору, начин седења или 
стајања на коктелима и слично. Значајне личности представљају се 
свима и позивају се да узму реч. Хијерархијски однос успоставља се 
према: старости, полу, степену образовања, социјалном и друштве-
ном статусу и др. Значајно је истицање лидера и вође тима, дирек-
тора или шефа, у смислу „првог међу једнакима“.

Понашање у смислу истицања статуса није увек неопходно 
у пословној комуникацији. Оно је значајно приликом доноше-
ња одлука, преузимања одговорности, кризних ситуација. Када 
људи не поштују одређена правила понашања и пословни морал, 
истицање разлика представља заштиту и опомиње непристојног 
саговорника да постављену баријеру никако не може укинути.

пословни морал
Пословни морал представља скуп утврђених критеријума и 

начина понашања у оквиру пословног комуницирања. Стандарди 
у понашању и пословању успостављају се ради стварања пове-
рења које је гаранција сигурности у пословању. Држање пословне 
речи не захтева потписивање хрпе папира и докумената, а пред-
ставља један од кључних тренутака у пословној комуникацији. 
Једном дата реч мора се одржати, без обзира на евентуалне, но-
вонастале препреке.

Пословање које предност даје сигурности, поштовању дате 
речи, поузданости, гаранција је дуговечности и увек добрих ре-
зултата. За пословни морал је важно: успостављање и неговање 
трајних вредности, поштовање свих особа - сарадника и подређе-
них, недопустива је злоупотреба хијерархијског и статусног по-
ложаја, вођење рачуна о интересима групе, тима и фирме, задо-
вољавање потреба потрошача уз минимални ризик по њихову 
сигурност, уочавање и решавање проблема, држање дате речи. 

	 	 	 	 (Извор:	biznisvodic.net)

понашаЊе је МоСт иЛи препрека
Пословни бонтон

Добри манири подразумевају висок степен самоконтроле. Контрола је знак зрелости, 
присебности, знак разумевања и поштовања других. Контрола емоција је посебно 

значајна у пословном окружењу. Препуштање изразито темпераментним реакцијама или 
претерано показивање емоција, може угрозити поверење сарадника
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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

417

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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Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“

репубЛика Србија

МиниСтарСтво ФинанСија

пореСка управа

београд

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеници-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 79/05...104/09) и члана 169б став 
1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији 

(„Сл. гласник РС“, бр. 80/02...72/09, 53/10),  
директор оглашава

јавни конкурС
за попуЊаваЊе извршиЛаЧких радних МеСта
у МиниСтарСтву ФинанСија-пореСкој управи

I Oрган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија-Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5

II Радно место које се попуњава:

1. виши порески инспектор 2-инспектор пореског 
рачуноводства (члан 160 тачка 272), одељење 
за наплату, одсек за пореско рачуноводство и 

фискалну анализу
1 извршилац

Опис послова радног места: са високим степеном одговор-
ности и самосталности обавља најсложеније послове пореског 
рачуноводства, проверава исправност унетих књиговодстве-
них докумената и аналитичких картица, обавља контролу књи-
жења и исправности стања на рачунима пореских обвезника, 
обавља послове усаглашавања пореске евиденције обвезника и 
израђује записник о усаглашеном стању дуга и претплате, води 
поступак по захтевима обвезника за повраћај, отпис камате, 
доноси нацрте решења о припису и отпису, врши пријем страна-
ка у циљу решавања проблема из делокруга одсека, обавља и 
друге послове по налогу руководиоца.

Услови за наведено радно место:
стечено високо образовање из научне области правне или еко-
номске науке на студијама другог степена (дипломске академс-
ке студије-мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, 
радно искуство у струци од најмање 6 година, оспособљеност за 
рад на рачунару.

Радно место разврстано у звање:
Виши порески инспектор II

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање Закона о порес-
ком поступку и пореској администрацији и Закона о општем 
управном поступку, усмено путем разговора.

III Место рада:
Центар за велике пореске обвезнике, Београд, Краља Милана 5

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија-Пореска управа, Центар за велике 
пореске обвезнике, Београд, Краља Милана 5, са назнаком: „За 
јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења о кон-
курсу:
Маријана Макевић, број тел. 011/3330-939, Министарство 
финансија-Пореска управа, Центар за велике пореске обвезнике

Рок за подношење пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије“.

Услови за рад:
држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса није 
престајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање 6 месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 

искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 

рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном држав-

ном стручном испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 

у струци.

Напомене:
За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено 
време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита примају се на рад под 
условом да исти положе до окончања пробног рада. Кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту подносе доказ о положеном право-
судном испиту. Пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или 
суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
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  Администрација
    и управа

н о в и  с а д

општина врбаС 
општинСка управа
21460 Врбас, Маршала Тита 89

1. извршилац за послове 
председника општине и 
општинског већа

2. заменик матичара

3. послови пореске евиденције
2 извршиоца

4. извршилац за послове месне 
канцеларије равно Село-
матичар

УСЛОВИ: За радно место бр. 1: VII/1 степен 
стручне спреме, правног или економског сме-
ра и дипломирани политиколог, Факултет за 
предузетни менаџмент, положен државни 
стручни испит и 1 година радног искуства. 
Доказе о испуњавању услова приложи-
ти у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплома или уверење о завршеном факулте-
ту, уверење о положеном државном струч-
ном испиту, потврда о радном искуству. За 
радно место бр. 2: VII/1 степен стручне спре-
ме, високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) у обра-
зовно-научном пољу друштвено-хуманистич-
ких наука, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године друштве-
ног смера, положен посебан стручни испит 
за матичара и 1 година радног искуства. 
Доказе о испуњавању предвиђених услова 
приложити у оригиналу или у овереној фото-
копији: диплома или уверење о завршеном 
факултету, уверење о положеном посебном 
стручном испиту за матичаре, потврда о рад-
ном искуству. За радно место бр. 3: IV сте-
пен стручне спреме, гимназија, економског 
или друштвеног смера, познавање рада на 
рачунару, положен државни стручни испит и 
1 година радног искуства. Доказе о испуња-
вању предвиђених услова приложити у ори-
гиналу или у овереној фотокопији: диплома 
или уверење о завршеној школи, уверење 
о положеном државном стручном испиту, 
потврда о радном искуству. За радно место 
бр. 4: VII/1 степен стручне спреме, висо-
ко образовање стечено на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) у обра-
зовно-научном пољу друштвено-хуманистич-
ких наука, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године друштве-
ног смера, положен посебан стручни испит за 
матичара и 1 година радног искуства. Доказе 
о испуњавању предвиђених услова приложи-
ти у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплома или уверење о завршеном факул-

тету, уверење о положеном посебном струч-
ном испиту за матичаре, потврда о радном 
искуству.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, учесници су 
дужни да поред доказа о испуњености горе-
наведених услова приложе кратку биогра-
фију и оригинале или оверене фотокопије 
извода из матичне књиге рођених и уверења 
о држављанству РС. Уверење о некажња-
вању овај орган ће прибавити службеним 
путем, а уверење о општој здравственој спо-
собности прибавиће кандидат (након конач-
ности одлуке о избору, а пре доношења 
решења о пријему у радни однос). Пријаве 
на конкурс, са кратком биографијом и доку-
ментацијом којом се потврђује испуњеност 
тражених услова огласа, кандидати могу под-
нети у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа, почевши од првог наредног дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, 
на адресу: Општинска управа Врбас, Марша-
ла Тита 89, 21460 Врбас, лично или препору-
ченом пошиљком. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Све информације у вези са овим огласом могу 
се добити на број телефона: 021/7954-000.

П а н ч е в о

оСновни Суд панЧево
26000 Панчево, Војводе Радомира Путника 13-15
тел. 013/345-481

правосудни стражар у звању 
намештеник IV врсте
за рад у судској јединици у 
Алибунару

а) Опис послова извршилачког радног мес-
та: утврђује идентитет и разлоге доласка 
лица у зграду суда, по потреби претреса 
лица и ствари и одузима предмете којима би 
се могла угрозити безбедност лица и имо-
вине, забрањује улазак у зграду суда лицу 
са оружјем, опасним оруђем, под дејством 
алкохола и других омамљивих средстава, 
забрањује улазак у зграду суда ван рад-
ног времена неовлашћеном лицу, а у рад-
но време у одређене просторије, удаљава 
из зграде суда лица која се не придржавају 
кућног реда и мира или се не придржавају 
његове забране, задржава лица затечена у 
вршењу кривичног дела која се гоне по служ-
беној дужности и о томе обавештава органе 
унутрашњих послова, штити од напада згра-
ду суда, штити имовину и лица у згради суда, 
чува и одржава у технички исправном стању 
ватрено оружје и муницију, сачињава писани 
извештај у случају употребе средстава при-
нуде, врши послове везане за заштиту од 
пожара и обавља друге послове по налогу 
руководиоца правосудне страже и против-
пожарне заштите, секретара и председника 
суда.

б) УСЛОВИ: III степен средње стручне спре-
ме, здравствена (психофизичка) способност, 
обученост за руковање ватреним оружјем, 1 
година радног искуства у струци, познавање 
законских и других прописа на основу којих 
се обављају послови правосудне страже; в) 
уз пријаву неопходно је да кандидати доста-

ве оригинал или оверену фотокопију следеће 
документације: дипломе којом се потврђује 
стручна спрема, извода из матичне књиге 
рођених, уверења о држављанству РС, уве-
рења о здравственој способности, уверења 
да нису под истрагом и да нису осуђивани 
на казну затвора од најмање 6 месеци (уве-
рење издато од стране суда и уверење изда-
то од стране МУП-а), уверења о обучености 
за руковање ватреним оружјем; г) сходно чл. 
64 Закона о државним службеницима, проб-
ни рад је обавезан за кандидата који први 
пут заснива радни однос у државном орга-
ну, а пробни рад за радни однос заснован на 
неодређено време траје 6 месеци; д) рок за 
подношење пријаве је 15 дана, а рок почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику РС“; ђ) пријаве на 
оглас са кратком биографијом и доказима 
који су наведени под в) подносе се на адре-
су: Основни суд у Панчеву, Војводе Радомира 
Путника 13-15, са назнаком: „За конкурсну 
комисију“; све потребне информације могу 
се добити на број телефона: 013/345-481, 
а лице за контакт је секретар суда Цицуљ 
Наташа. Непотпуне, неблаговремене и нера-
зумљиве пријаве неће се разматрати.

П о ж а р е в а ц

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

радно место за 
грађевинарство и стамбено-
комуналне послове у одељењу 
за привреду и имовинско-
правне послове општинске 
управе општине кучево

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да је држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здрав-
ствену способност, да има прописану стручну 
спрему, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у држав-
ном органу; ВШС-правне струке, положен 
стручни испит за рад у државним органима, 
3 године радног искуства. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Приликом подношења 
захтева за пријем у радни однос приложити: 
уверења, диплому, остале исправе, односно 
оверене копије истих, као доказе о испуња-
вању наведених услова огласа. Непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

радно место комуналног 
инспектора у одељењу 
за инспекцијске послове 
општинске управе општине 
кучево

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да је држављанин Републи-
ке Србије, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да има прописану 
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стручну спрему, да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу; ВШС-правног, економ-
ског, машинског или електро смера, положен 
стручни испит за рад у државним органима, 
1 година радног искуства. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Приликом подношења 
захтева за пријем у радни однос приложити: 
уверења, диплому, остале исправе, односно 
оверене копије истих, као доказе о испуња-
вању наведених услова огласа. Непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

радно место за послове 
писарнице и архиве у одељењу 
за опште и заједничке послове 
општинске управе општине 
кучево

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да је држављанин Републи-
ке Србије, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да има прописану 
стручну спрему, да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу; ССС-гимназија или економ-
ска школа, положен стручни испит за рад у 
државним органима, 3 године радног иску-
ства. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Приликом подношења захтева за пријем у 
радни однос приложити: уверења, дипло-
му, остале исправе, односно оверене копије 
истих, као доказе о испуњавању наведених 
услова огласа. Непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

в а љ е в о

Центар за СоЦијаЛни рад „уб“
14210 Уб, 7. јула 11
тел. 014/411-612

директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: За директора може бити именован 
држављанин Републике Србије, који је сте-
као високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године 
и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области правних, економ-
ских, психолошких, педагошких и андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник и има 
најмање пет година искуства у струци. Прија-
ве се подносе на горенаведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања.

У ж и ц е

зеМљорадниЧка задруга 
„ариље“
31230 Ариље, Светолика Лазаревића 11
тел. 031/891-368

директор
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом, кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове, утврђене Правилима 
Земљорадничке задруге „Ариље“ у Ариљу: 
да има високу стручну спрему (VII/1 степен), 
пољопривредног, економског или правног 
смера; најмање 3 године радног искуства 
на пословима руковођења у привреди или 
задругарству; да испуњава услове из чл. 47 
Закона о задругарству - да није осуђиван 
за кривична дела против привреде и служ-
бене дужности за које су наступиле правне 
последице осуде, док те последице трају; да 
поднесе програм рада и развоја за период на 
који се бира и да тај програм јавно презен-
тује Скупштини Задруге на самој седници; да 
поднесе доказ да до подношења пријаве на 
конкурс није радио у фирми која је пословала 
са губитком или отишла под стечај. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће бити разматране. Избор 
кандидата за директора Задруге извршиће се 
у законском року.

 Трговина и услуге

„интер Сиб“ доо
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 117
тел. 011/3113-247, лок. 20

конобар-послуживање и 
наплата
на одређено време до 6 месеци
15 извршилаца

УСЛОВИ: III степен средње стручне спре-
ме, конобар-угоститељ, пожељно знање 
енглеског језика на почетном нивоу, као и 
познавање рада на рачунару, рад у сменама. 
Пријаве слати на е-mail: lidija@intersecurity.
rs или контактирати на број телефона: 
011/3113-247, лок. 20.

коМпанија 
„аЛекСандрија“ 
„аЛекСандрија нова доо“
21238 Чуруг, Краља Петра I 91
тел. 021/833-015

комерцијалиста на терену
за подручје Новог Сада, на одређено 
време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI/1 или IV степен стручне спреме, 
положен возачки испит „Б“ категорије. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве дирек-
тору Браниславу Окуки, на број телефона: 
021/833-015 или 021/833-040 или да дођу 
лично у Чуруг, Железничка бб.

„унитраг“ доо
31000 Ужице, Проте Милана Ђурића 12
тел. 031/512-833

референт експлоатације 
возног парка

УСЛОВИ: најмање средња стручна спре-
ма; возачка дозвола „Б“ категорије. Ближе 
информације могу се добити на адреси фир-
ме: Николе Пашића 38б, у приземљу згра-
де изнад „Путева“ или на број телефона: 
031/512-833.

Dоо „D&P METAL“
21000 Нови Сад, Футошки пут 44
тел. 021/557-523
е-mail: dpslavica@yаhoo.com

административни радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, позна-
вање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel, Интер-
нет), књиговодство, рачуноводство, возачка 
дозвола „Б“ категорије, радно искуство 60 
месеци, пробни рад 2 месеца.

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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СаМоСтаЛна занатСка 
радЊа „аЦа“
11000 Београд, Ђорђа Јовановића 13
тел. 060/3225-838

Мушко-женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наве-
деном занимању; 2 године радног искуства у 
струци.

„еЛро-пЛуС“ аутопраона
24000 Суботица, Банијска 4/а
тел. 065/533-11-33

аутоперач
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, било ког 
занимања, може и основна школа, са радним 
искуством у наведеном послу, возачка дозво-
ла „Б“ категорије, пробни рад од месец дана, 
познавање мађарског језика на средњем 
нивоу. Пријављивање на оглас лично, на 
адресу: Банијска 4/а, у времену од 08,00 до 
16,00 часова.

доо штаМпарија „Фото-око“
21000 Нови Сад, Богдана Шупута 73
тел. 021/504-666

Prepress operater

УСЛОВИ: завршена средња или виша стручна 
спрема, знање енглеског језика, познавање 
рада на рачунару: Windows окружење, Аdobe 
пакет, CorelDraw, пожељно радно искуство. 
Кандидати своју пријаву са биографијом могу 
послати на e-mail: аdministracija@fotoоkо.
rs или поштом на наведену адресу. Рок за 
пријављивање је 30 дана.

„CDE S“ Dоо
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 1а
тел. 011/2222-000

кв водоинсталатер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, да је 
кандидат комуникативан, спреман на тимски 
рад, психолошки стабилан, да није осуђи-
ван, предвиђено је психолошко тестирање. 
Пријаве на конкурс слати на е-mail: hr-srbija@
interex-pla.net.

„DELTA GENERALI“  
аD BEOGRAD
11000 Београд, Милентија Поповића 7б
тел. 060/4406-061
e-mail: аleksandar.neskovic@deltagenerali.rs

Саветник за продају животног 
осигурања
за рад у Ужицу
3 извршиоца

Опис посла: продаја осигурања, канцела-
ријски и теренски рад.

УСЛОВИ: III, IV, VI/1, VI/2 или VII/1 степен 
стручне спреме, возачка дозвола „Б“ кате-
горије; енглески језик-почетни ниво; кому-
никационе вештине. Врста запослења: на 
неодређено време и уговор о делу. Конкурс 
је отворен до попуне радних места.

агенЦија за поСЛовне 
активноСти  
„Супер МаМа“
34000 Крагујевац, Краља Петра I  26
тел. 034/6100-079
e-mail: ivanajevric@gmail.com

дадиља - чување деце у дому 
детета
20 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VI степена стручне спреме, 
медицинска сестра; од IV до VI степена струч-
не спреме, васпитач или VII/1 степен струч-
не спреме, просветне струке; пожељно рад-
но искуство минимум 6 месеци; пол женски, 
од 30 до 60 година. Лица заинтересована за 
радно место CV шаљу на e-mail: ivanajevric@
gmail.com или поштом на горенаведену адре-
су, најкасније до 15.01.2012. године.

„INCOM TRADING“ Dоо
11030 Београд, Ратка Митровића 45
тел. 011/2511-404

комерцијалиста
за рад у Београду (градске општине)
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељ-
но је да кандидат буде са пребивалиштем у 
Београду, старости између 25 и 40 година, 
са најмање 2 године радног искуства у снаб-
девању малопродајних објеката у Београду; 
пожељно је поседовање возачке дозволе „Б“ 
категорије, сопствени ауто и кућни рачунар; 
одличне комуникационе и презентационе 
вештине, развијене организационе и прего-
варачке способности; предност имају кан-
дидати са већ постојећом базом клијената и 
добрим пословним односима и манирима.

Опис посла: свакодневни обилазак тере-
на (продавнице прехране, пекаре, месаре, 
апотеке), ради проналажења нових купаца 
(минимум 2 купца дневно); одржавање и сва-
кодневно ширење постојеће продајне мреже 
на ужој територији Београда; свакодневно 
извештавање менаџменту.

Нудимо вам: рад у успешном тиму, стимула-
тивно награђивање (проценат од наплаћених 
реализација 5% бруто), могућност напредо-
вања.

Детаљан CV са сликом послати на e-mail: 
оffice@incom.cо.rs, са назнаком: „За конкурс-
комерцијалисти“.

WIENER STADTISCHE 
оSIGURANJE ADO
11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1
тел. 011/2221-650
e-mail: n.sreckovic@wiener.cо.rs

продавац осигурања
на одређено време до 3 месеца
15 извршилаца

УСЛОВИ: III-VII/1 степен стручне спреме 
у било ком занимању. Место рада: Чукари-
ца, Раковица, Обреновац, Лазаревац, Мла-
деновац. Радне биографије слати на e-mail: 
n.sreckovic@wiener.cо.rs или позвати на 
бројеве телефона: 011/2221-650, 060/1006-
141, контакт особа: Ненад Срећковић. Оглас 
је отворен до попуне радних места.

„BIGEMPIRE“ Dоо
34000 Крагујевац, Танкосићева 64
e-mail: info@beson.nl

поштар-возач
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзи-
ра на занимање; поседовање возачке дозво-
ле (било које категорије); обавезно поседо-
вање пасоша неке од земаља Европске уније 
(држављанство), због могућег запошљавања 
у иностранству - Холандија. Заинтересо-
вани кандидати своје пријаве могу посла-
ти на e-mail: info@beson.nl, најкасније до 
23.01.2012. године.

„брак – ја и ти“ 
агенЦија за  
браЧно поСредоваЊе
32000 Чачак, Булевар ослобођења 92
тел. 032/375-680

Секретарица-администратор

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, 
без обзира на занимање. Пробни рад траје 
месец дана; пожељно знање руског или 
енглеског језика; познавање рада на рачу-
нару. CV са фотографијом послати на e-mail: 
brakјаiti@gmail.com. Конкурс је отворен до 
попуне радног места.

Трговина и услуге



   |  Број 446-447  |  04.01.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs14 

„евро“  
МеЊаЧниЦа и траФика
25000 Сомбор, Париска 12
тел. 063/502-874

шалтерски радник у 
мењачници

УСЛОВИ: III-VII степен стручне спреме, 
познавање рада на рачунару. Рок за пријаву 
је до попуне радног места.

 Грађевинарство   
     и индустрија

јп „граЂевинСко 
зеМљиште и путна 
привреда“
Беочин, Омладинска 54
тел. 021/870-050

референт за инвестиције и 
одржавање грађевинских 
објеката

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађе-
винске струке; 1 година радног искуства.

„атб Север“ доо СуботиЦа
24000 Суботица, Магнетна поља 6
тел. 024/665-115

заваривач
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме, 
ВКВ или КВ заваривач или друго занимање 
металске струке, са уверењем о стручној 
оспособљености за заваривање. Пожељно 
је да кандидати имају радно искуство и уве-
рење о стручној оспособљености заваривача 
(поступак MAG и REL), а могу се пријавити и 
заваривачи без искуства. Пријаве са биогра-
фијом (CV) и фотокопијом дипломе доставити 
најкасније до 06.01.2012. године, на адресу: 
„АТБ СЕВЕР“ ДОО СУБОТИЦА, Кадровско-
правни и општи послови, 24000 Суботица, 
Магнетна поља 6 или на е-mail: katica.fejes@
rs.аtb-motors.com. За ближе информације 
заинтересовани се могу јавити на бројеве 
телефона: 024/665-115 и 665-119.

PANASONIC LIGHTING 
DEVICES SERBIA DOO 
за одељеЊе људСких 
реСурСа
35210 Свилајнац, Карл Ројм бб

производни инжењер

Опис посла: објаснити резултате проце-
не производње надређенима и проучавати 
детаље побољшања идеја, студија Pull-сис-
тема за ручно састављање штампаних пло-
ча, стварање радних упутстава (нпр. оптич-
ка инспекција), анализа тренутног стања 
производа, припремање извештаја одељењу 
истраживања и развоја за измену дизајна 
форми за производњу.

УСЛОВИ: висока или виша стручна спре-
ма (минимум VI степен), радно искуство 
на истим или сличним пословима, одлич-
но знање енглеског језика, знање немачког 
језика је предност, добре комуникационе спо-
собности, самоиницијативност, способност 
чувања тајности података, добро познавање 
рада у различитим програмима.

Менаџер набавке

Опис посла: планирање набавке у складу са 
пословном политиком компаније и потреба-
ма производње, проналажење добављача и 
асортимана у оквиру потреба производње, 
преговори са добављачима око услова набав-
ке, праћење реализације плана набавке и 
трошкова, праћење и одржавање оптималног 
лагера робе, усклађивање набавке производ-
ног програма са менаџером производње у 
циљу поручивања производа у складу са пот-
ребама производње.

УСЛОВИ: висока или виша стручна спре-
ма (минимум VI степен), радно искуство на 
истим или сличним пословима, предност је 
искуство у производњи електронике, одлич-
но знање енглеског језика, знање немачког 
језика је предност, добре комуникационе спо-
собности, самоиницијативност, способност 
чувања тајности података, добро познавање 
рада у различитим програмима.

инжењер за тастер машине

Опис посла: одговоран за комплетну опрему 
за тестирање (уградња, одржавање, поправ-
ке, нова подешавања и сл), одговоран за лан-
сирање нових модела у производном погону, 
подешавање и документовање система за 
тестирање нпр. програмирање, извештај 
процеса рада итд, оптимизирање машина за 
тестирање у сарадњи са производњом, обука 
и оспособљавање оператера за рад на маши-
нама за тестирање.

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема 
(минимум VI степен), радно искуство на истим 
или сличним пословима, радно искуство у 
програмирању тестер система (in-circuit и тес-
тери функционалности), предност је искуство 
у производњи електронике, одлично знање 
енглеског језика, знање немачког језика је 
предност, добре комуникационе способно-
сти, самоиницијативност, способност чувања 
тајности података, добро познавање рада у 
различитим програмима.

Монтер штампаних плоча
више извршилаца

Опис посла: ручно састављање и визуелно 
проверавање, рад на неколико машина за 
проверу, склапање тела блока, штампање и 
паковање блока, провера исправности током 
састављања, одлагање на страну оштећених 
компоненти.

УСЛОВИ: средња стручна спрема (мини-
мум III степен), електротехничке, машинске 
или сродне струке, радно искуство на истим 
или сличним пословима, рад у производњи, 
пожељно знање енглеског или немачког јези-
ка, способност за рад у сменама, способност 
за рад у тиму.

оператер на машини
више извршилаца

Опис посла: рад на машини и надгледање 
рада машине у складу са производним нало-
гом, снабдевање потребним материјалом за 
рад и постављање материјала на машину, 
контролисање квалитета излазног произво-
да и бележење броја произведених делова, 
вршење ситних поправки на машини, пренос 
информација вођи смене/техничару, одржа-
вање хигијене машине.

УСЛОВИ: средња стручна спрема (мини-
мум III степен), електротехничке, машинске 
или сродне струке, радно искуство на истим 
или сличним пословима-рад у производњи, 
пожељно знање енглеског или немачког јези-
ка, самоиницијативност, способност за рад у 
сменама, способност за рад у тиму.

техничар за производњу-
одржавање машина
више извршилаца

Опис посла: рад на машини и проматрање 
рада машина, обука запослених у коорди-
нацији са вођом смене, провере квалитета/
контроле узорка, одржавање машина, осигу-
рање техничког процеса стабилности маши-
на, проверавање одржавања хигијене радног 
простора, усклађеност са прописима у погле-
ду безбедности и здравља на раду.

УСЛОВИ: средња стручна спрема (мини-
мум III степен), електротехничке, машинске 
или сродне струке, радно искуство на истим 
или сличним пословима-рад у производњи 
на одржавању машина, пожељно знање 
енглеског или немачког језика, самоиниција-
тивност, способност за рад у сменама, спо-
собност за рад у тиму.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне рад-
них места. Заинтересовани кандидати могу 
да пошаљу биографију и пропратно писмо на 
е-mail: zorica.surla@vsu.vossloh-schwаbe.com 
или на горенаведену адресу.

Трговина и услуге /  Грађевинарство и индустрија 
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    Mедицина

доМ здравља
35210 Свилајнац, Краља Петра I  47

виши дијететичар-
нутрициониста
за рад у здравственој установи Дома 
здравља Свилајнац

УСЛОВИ: Виша медицинска школа, смер 
виши дијететичар-нутрициониста; VI степен 
стручне спреме, положен стручни испит, 
лиценца или Решење о упису у комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара 
Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Молбе достављати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Молба 
за заснивање радног односа“. Непотпуне и 
неблаговремене молбе неће се разматрати. 
Заинтересовани кандидати, уз пријаву као 
доказ подносе оверене фотокопије: дипломе 
или уверења о завршеној медицинској шко-
ли, уверења о положеном стручном испиту, 
лиценце или Решења о упису у комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара 
Србије.

електротехничар
за рад на Одељењу хемодијализе 
у здравственој установи Дома 
здравља Свилајнац

УСЛОВИ: електротехничка школа, обученост 
за рад на апаратима за хемодијализу. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања. Молбе достављати на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „Молба за заснивање 
радног односа“. Непотпуне и неблаговреме-
не молбе неће се разматрати. Заинтересова-
ни кандидати, уз пријаву као доказ подносе 
оверене фотокопије: дипломе или уверења о 
завршеној школи, доказа о обучености за рад 
на апаратима за хемодијализу.

доМ здравља раковиЦа
11090 Београд, Краљице Јелене 22

доктор стоматологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стома-
толошки факултет. Рок за подношење прија-
ве је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве слати 
поштом, на адресу: Дом здравља Раковица, 
11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назна-
ком: „За оглас“ или лично доставити у писар-
ницу Дома здравља.

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

Фармацеутски техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фарма-
цеутски техничар; положен стручни испит; 
пробни рад 3 месеца; најмање шест месеци 
радног искуства на пословима фармацеутског 
техничара, након положеног стручног испита. 
Приликом пријаве на конкурс, кандидати су 
дужни да доставе следећа документа: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи; ове-
рену фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију радне књи-
жице. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, 
на наведену адресу Клинике, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за пријем фармацеут-
ског техничара“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

доМ здравља раковиЦа
11090 Београд, Краљице Јелене 22

доктор опште медицине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, меди-
цински факултет, положен стручни испит, 
поседовање лиценце за рад, познавање 
рада на рачунару (основни пакет МS Office и 
Windows окружење).

доктор специјалиста 
психијатрије

УСЛОВИ: VII/2 степне стручне спреме, спе-
цијализација из психијатрије, познавање 
рада на рачунару.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати поштом на адресу: Дом здра-
вља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јеле-
не 22, са назнаком: „За оглас“ или лично дос-
тавити у писарницу Дома здравља.

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

виши физиотерапеут
на одређено време по основу 
замене

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша 
медицинска школа; положен стручни испит; 
најмање шест месеци радног искуства након 
положеног стручног испита. Предност ће 
имати кандидати са радним искуством у 
здравственим установама педијатријског 
типа, као и кандидати који су наставили еду-
кацију (школовање, стручно усавршавање) у 
струци. Пријаве се шаљу у затвореној ковер-
ти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за пријем физиотерапе-
ута, на одређено време по основу замене“.

Лабораторијски техничар
на одређено време по основу 
замене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, лаборато-
ријски техничар; положен стручни испит; нај-
мање шест месеци радног искуства на посло-
вима лабораторијског техничара. Пријаве 
се шаљу у затвореној коверти, на наведену 
адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за пријем лабораторијског технича-
ра, на одређено време по основу замене“.

ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кан-
дидати су дужни да доставе следећа доку-
мента: кратку биографију; фотокопију личне 
карте; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; оверену фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; оверену фото-
копију радне књижице. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање.

СпеЦијаЛна боЛниЦа за 
рехабиЛитаЦију 
„враЊСка баЊа“
17542 Врањска Бања
Краља Петра I Ослободиоца 7
тел. 017/546-429

директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: За директора може бити именова-
но лице које поред општих услова прописа-
них законом испуњава и следеће посебне 
услове: да је доктор медицине специјалиста 
из гране медицине која је делатност Спе-
цијалне болнице (специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације или специјали-
ста интерне медицине), са радним искуством 
од најмање пет година у области здравс-
твене заштите, да је дипломирани правник 
или дипломирани економиста са завршеном 
едукацијом из области здравственог менаџ-
мента и да има најмање пет година радног 
стажа на руководећим пословима у области 
здравствене заштите. Уз пријаву на конкурс 
приложити: кратку биографију, диплому о 
завршеном факултету, уверење о положе-
ном специјалистичком (односно стручном) 
испиту, потврду о радном стажу у области 
здравствене заштите, уверење да кандидати 
нису под истрагом и да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела која 
их чине неподобним за обављање функције 
директора, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије. 
Докази о испуњавању конкурсом предвиђе-
них услова достављају се у оригиналу или у 
овереном препису. Рок за подношење прија-
ве је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве са доказима подносе 
се у затвореној коверти, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс за директо-
ра Специјалне болнице-не отварај“ или лич-
но у просторијама правне службе Специјалне 
болнице „Врањска Бања“ у Врањској Бањи. 
Додатне информације могу се добити на број 
тел. 017/546-429.

Медицина
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доМ здравља ваљево
14000 Ваљево, Железничка 12
тел. 014/295-367

виша медицинска сестра 
акушерског смера
за потребе Службе за здравствену 
заштиту жена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена 
виша медицинска школа акушерског смера, 
виша медицинска сестра.

Стоматолог
са 50% радног времена, за 
потребе Службе за стоматолошку 
здравствену заштиту Дома здравља 
Ваљево, на одређено време до 6 
месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стома-
толошки факултет, доктор стоматологије.

завод за јавно  
здравље пирот
18300 Пирот, Кеј бб

шеф рачуноводства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
економска школа, са положеним испитом за 
рачуновођу, добрим познавањем рада на 
рачунару и радним искуством од три године 
на пословима буџетског рачуноводства. Кан-
дидати су дужни да уз пријаву доставе: ове-
рену фотокопију дипломе средње економске 
школе, кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном, оверену фотокопију серти-
фиката о положеном испиту за рачуновођу 
и лиценце за 2011. годину. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ и на сајту Министарства здравља. 
Кандидати су дужни да приликом заснивања 
радног односа доставе лекарско уверење о 
способности за рад. Пријаве на оглас, са тра-
женим доказима о испуњавању услова, дос-
тавити на адресу: Завод за јавно здравље 
Пирот, Кеј бб, са назнаком: „Оглас за шефа 
рачуноводства“. Непотпуне и неблаговреме-
но приспеле пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

здравСтвена уСтанова 
апотека „нана +“
34000 Крагујевац, Атинска бб, лок. 4
тел. 063/7710-060

Фармацеут

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фарма-
цеут, без обзира на радно искуство. У обзир 
долазе кандидати до 30 година старости, због 
коришћења субвенција за запошљавање. 
Конкурс је отворен до 01.02.2012. године. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
на горенаведени број телефона, лицу за кон-
такт: Уштевић Јовици.

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

Медицинска сестра-техничар
9 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска школа-педијатријског или општег смера; 
положен стручни испит; предвиђен пробни 
рад од 3 месеца; најмање 6 месеци радног 
искуства на пословима медицинске сестре - 
техничара након положеног стручног испита. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су 
дужни да доставе следећа документа: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној школи; 
оверену фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију рад-
не књижице. Пријаве се шаљу у затворе-
ној коверти, на наведену адресу Клинике, 
са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем 
медицинске сестре-техничара“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

СпеЦијаЛна боЛниЦа 
„Свети Сава“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/2066-800

радиолошки техничар
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша 
медицинска школа, смер за радиолошке 
техничаре; положен стручни испит за звање 
виши радиолошки техничар; 6 месеци рад-
ног искуства у струци. Кандидат је дужан да 
уз пријаву на оглас приложи следећу доку-
ментацију: фотокопију дипломе о зaврше-
ној вишој медицинској школи, смер за више 
радиолошке техничаре; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за звање виши 
радиолошки техничар; кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном.

доктор медицине
на одређено време до повратка 
радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, меди-
цински факултет; положен стручни испит за 
звање доктора медицине; 6 месеци радног 
искуства у струци. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на оглас приложи следећу докумен-
тацију: фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту за звање 
доктор медицине; кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном.

дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, фар-
мацеутски факултет; положен стручни испит 
за звање дипломирани фармацеут; 6 месеци 
радног искуства у струци. Кандидат је дужан 
да уз пријаву на оглас приложи следећу доку-
ментацију: фотокопију дипломе о завршеном 
фармацеутском факултету; фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту за звање 

дипломирани фармацеут; кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном.

Медицински техничар
на одређено време до повратка 
радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, меди-
цинска школа-општи смер; положен струч-
ни испит за звање медицински техничар; 6 
месеци радног искуства у струци. Кандидат 
је дужан да уз пријаву на оглас приложи 
следећу документацију: фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи-
општи смер; фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту за звање медицински 
техничар; кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном.

ОСТАЛО: Пријаве поднете мимо означеног 
рока и без потпуне документације неће се 
узимати у разматрање.

доМ здравља гроЦка
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Медицинска сестра-техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове: 
завршена средња медицинска школа општег 
смера (IV степен стручне спреме), положен 
стручни испит, кратка биографија. Заинте-
ресовани кандидат подноси следећу доку-
ментацију: фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи општег смера; 
фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; кратку биографију. Одлука о избору 
кандидата биће објављена на огласној табли 
Дома здравља, а информације се могу доби-
ти у правно-кадровској служби Дома здра-
вља. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу 
или непосредно у канцеларији писарнице 
правне службе. Пријаве поднете мимо озна-
ченог рока и без потпуне документације неће 
се узимати у разматрање.

здравСтвена уСтанова 
апотека „Леко Мед“
18000 Ниш, Прибојска 19, Црвени крст
тел. 064/3528-583
e-mail: lekomed@open.telekom.rs

Фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут-VII/1 сте-
пен, познавање рада на рачунару, познавање 
енглеског језика (почетни ниво), положен 
стручни испит; радно искуство није неоп-
ходно. Конкурс је отворен до попуне радног 
места. Заинтересовани кандидати могу радне 
биографије да доставе мејлом или да се јаве 
на горенаведени број телефона, лицу за кон-
такт: Николи Павловићу.

Медицина
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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 примље-
но лице под условима прописаним законом и ако:

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

собност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом 

за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије.

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

Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада.

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

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

универзитет у 
иСтоЧноМ Сарајеву
71123 Источно Сарајево
Вука Караџића 30, Лукавица
тел. +387 57/340-464, +387 57/340-463
факс: +387 57/340-263
е-mail: univerzitet@uni-еs.com
http://www.uni-еs.com
Организациона јединица
Медицински факултет Фоча
73300 Фоча, Студентска 1

Сарадник за ужу научну 
област Фармакологија и 
фармација

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњава-
ти опште и посебне услове предвиђене 
Законом о раду и услове утврђене чл. 77, 
78 и 87 Закона о високом образовању. 
Уз пријаву на конкурс кандидати прила-
жу: оверену копију дипломе о стеченој 
високој спреми; извод из матичне књиге 
рођених; кратку биографију и библиогра-
фију, као и доказе о испуњености услова 
за избор у звање у које се бира у складу са 
чл. 77, 78 и 97 Закона о високом образо-
вању, као и по један примерак свега наве-
деног у библиографији. Поред општих 
услова за избор сарадника за ужу научну 
област Фармакологија и фармација, који 

се односи на предмет Фармакологија, ток-
сикологија и клиничка фармакологија, 
непходан услов је завршен медицински 
факултет и просечна оцена током основ-
них студија најмање осам. Пријаве се под-
носе у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса, на адресе организационе 
јединице. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

б е о г ра д

универзитет у београду 
ФакуЛтет поЛитиЧких 
наука
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/309-2-999

доцент или ванредни 
професор за ужу научну 
област Филозофске, 
социолошке и психолошке 
студије
на одређено време од 5 година

доцент за ужу научну област 
права
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и 
да кандидати испуњавају услове предвиђене 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење 
и 97/08) и Статутом Факултета политичких 
наука за избор у звање доцента и ванред-
ног професора и Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београ-
ду. Уз пријаву доставити: биографију; оверен 
препис дипломе; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; списак 
научних и стручних радова и радове.

асистент за ужу научну област 
Међународне студије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти 
докторских студија или да су магистри нау-
ка са прихваћеном темом докторске дисер-
тације; да су претходне нивое студија завр-
шили, појединачно, са укупном просечном 
оценом најмање 08,00; да имају смисао за 
наставни рад, као и да испуњавају услове 
предвиђене Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење и 97/08 и 44/10), Статутом 
и Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа сарадника 
Универзитета у Београду. Приликом избора 
узима се у обзир већа просечна оцена у току 
студирања, а посебно из уже научне области 
за коју се кандидат бира, време трајања сту-
дија, мотивисаност за рад у настави и позна-
вање светских језика. Уз пријаву приложити: 
биографију; оверен препис дипломе стечене 
у земљи или решење о признавању стра-
не високошколске исправе о одговарајућој 
стручној спреми; потврду о уписаним док-
торским студијама или одлуку универзитета 
о прихваћеној теми докторске дисертације; 
уверење о положеним испитима са претход-

них нивоа студија; доказ о познавању свет-
ских језика; списак радова и радове; извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држа-
вљанству.

асистент за ужу научну област 
политички системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти 
докторских студија или да су магистри нау-
ка са прихваћеном темом докторске дисер-
тације; да су претходне нивое студија завр-
шили, појединачно, са укупном просечном 
оценом најмање 08,00; да имају смисао за 
наставни рад, као и да испуњавају услове 
предвиђене Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење и 97/08 и 44/10), Статутом 
и Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа сарадника 
Универзитета у Београду. Приликом избора 
узима се у обзир већа просечна оцена у току 
студирања, а посебно из уже научне области 
за коју се кандидат бира, време трајања сту-
дија, мотивисаност за рад у настави и позна-
вање светских језика. Уз пријаву приложити: 
биографију; оверен препис дипломе стечене 
у земљи или решење о признавању стра-
не високошколске исправе о одговарајућој 
стручној спреми; потврду о уписаним док-
торским студијама или одлуку универзитета 
о прихваћеној теми докторске дисертације; 
уверење о положеним испитима са претход-
них нивоа студија; доказ о познавању свет-
ских језика; списак радова и радове; извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држа-
вљанству.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ош „јајинЦи“
11222 Јајинци, Илије Петровића 12
тел. 011/3940-310

наставник српског језика
са 95% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Општи и посебни услови за засни-
вање радног односа у школи прописани су 
чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/11) и чланом 30 Правилника 
о организацији рада и систематизацији рад-
них места ОШ „Јајинци“. Кандидат уз пријаву 
са биографским подацима, односно радном 
биографијом дужан је да достави: диплому 
о одговарајућем стеченом високом образо-
вању, сходно Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи и чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/2009) и чл. 2 Закона о изме-
нама и допунама Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 52/11); уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
да против лица није покренута истрага, нити 
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је подигнута оптужница код надлежног суда; 
фотокопију радне књижице. Психофизич-
ка способност за рад са децом и ученицима 
биће проверена само за кандидате који буду 
испуњавали услове конкурса. Уверење да 
кандидати нису осуђивани за кривична дела 
утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
прибавља школа. Лекарско уверење доста-
вља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Докази о испуњености услова се 
подносе у оригиналу или као оверене фото-
копије. Пријаве доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

поништеЊе конкурСа 
ош „драган херЦог“
11000 Београд, Војводе Миленка 33
тел. 011/3065-188

Конкурс објављен 21.12.2011. године 
у публикацији „Послови“, поништава 
се за радно место: професор дефекто-
лог-олигофренолог, за 50% радног 
времена, на одређено време до повра-
тка раднице са породиљског одсуства. 
У осталом делу конкурс остаје непро-
мењен.

ош „драган херЦог“
11000 Београд, Војводе Миленка 33
тел. 011/3065-188

наставник музичке културе
са 25% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Планиран је рад са ученицима на 
болничком лечењу или у кућној настави са 
ученицима ометеним у развоју. У радни однос 
може да буде примљено лице под условима 
прописаним у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Докази 
о одговарајућем образовању и психичкој, 
физичкој и здравственој способности дока-
зују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Доказ о одгова-
рајућем образовању и уверење о држављан-
ству Републике Србије подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља установа. Врши се прет-
ходна провера психофизичких способности 
кандидата посредством надлежне службе за 
послове запошљавања, применом стандар-
дизованих поступака.

виСока здравСтвена 
шкоЛа Струковних 
Студија у београду
11080 Земун, Цара Душана 254

професор струковних студија, 
област заштита животне 
средине

УСЛОВИ: VIII степен, докторат техничких 
наука, област урбанизам или докторат из 
интердисциплинарне области-инжењерство 
заштите животне средине. Општи и посеб-
ни услови предвиђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Школе и Правилником 
о систематизацији радних места. Пријаве на 
конкурс са биографијом, овереним диплома-
ма, уверењем о држављанству и другим при-
лозима којима кандидат доказује да испуња-
ва услове конкурса, подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања, на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремено доста-
вљене пријаве неће се разматрати.

обновљен конкурС 
предшкоЛСка уСтанова 
„др СиМа МиЛошевиЋ“
11080 Земун
Капетана Радича Петровића 26
тел. 011/2606-662

референт за административне 
и кадровске послове
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен, правно-биротехничка или 
средња економска школа, 1 година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачу-
нару. Предност имају кандидати са радним 
искуством на кадровским пословима. У рад-
ни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом 
и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Докази о испуњености 
услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења 
уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља 
установа. Горенаведени услови доказују се 
приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Од документације доставити: оверену фото-
копију доказа о стручној спреми, фотокопију 
уверења о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену копију 
уверења да кандидат није под истрагом (из 
суда). Доказ да кандидат није осуђиван за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 6 месе-
ци или да није осуђен за кривично дело про-
тив достојанства личности и морала устано-
ва ће прибавити по службеној дужности код 
надлежног органа, за изабраног кандидата. 
Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уве-
рење. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

оСновна шкоЛа 
„војиСЛав вока СавиЋ“
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 4
тел. 011/8123-229

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Лице које има високо образовање: 
на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), 
а почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице које испуњава услове за 
наставника, стручног сарадника, дозвола за 
рад, обука и положен испит за директора 
установе и најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року 
од годину дана од дана ступања на дужност. 
Кандидат мора да испуњава услове пропи-
сане у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву канди-
дат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију; оверен препис дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образо-
вању; оверен препис уверења о положеном 
стручном испиту (дозвола за рад); потврду 
о раду у области образовања; уверење да 
није осуђиван (прибавља школа); уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; лекарско уверење о способности за 
рад са децом и ученицима-доставља се пре 
закључења уговора; остала документа која 
могу послужити приликом доношења одлу-
ке о избору. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве доставити на горенаведену адре-
су школе. Ближа обавештења могу се добити 
у секретаријату школе.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 
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ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи
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пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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универзитет у београду 
правни ФакуЛтет
11000 Београд
Булевар краља Александра 67

ванредни професор за ужу 
научну област теорија права и 
државе, предмет: политичке 
и правне теорије (поновни 
избор)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из научне области за 
коју се бира. Остали услови утврђени су чла-
ном 64 став 7 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005).

доцент за управноправну 
ужу научну област, предмет: 
управно право (поновни избор)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из научне области за 
коју се бира. Остали услови утврђени су чла-
ном 64 став 5 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005).

доцент за радноправну ужу 
научну област, предмет: радно 
право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из научне области за 
коју се бира. Остали услови утврђени су чла-
ном 64 став 5 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005).

доцент за пословноправну 
ужу научну област, предмети: 
трговинско право и берзанско 
право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из научне области за 
коју се бира. Остали услови утврђени су чла-
ном 64 став 5 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005).

асистент за грађанскоправну 
ужу научну област, предмет: 
облигационо право
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани правник, студент док-
торских студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам или академски назив магистра наука из 
научне области за коју се бира. Избор се врши 
у складу са чланом 72 став 1 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и чл. 
106 и 132 Статута Факултета.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (био-
графија, списак научних радова, радови, дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству) подносе се Правном факултету Универзи-
тета у Београду, Булевар краља Александра 67, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ош „СутјеСка“
11080 Земун, Задругарска 1
тел. 011/2611-796

наставник енглеског језика
са 67% радног времена

наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање предвиђено чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и 
Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96...3/10) и да испуњава остале услове 
утврђене у чл. 120 ЗОСОВ. Докази о испуње-
ности услова из чл. 120 став 1 тач. 1 и 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 
1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора 
о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог члана 
прибавља установа. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса слати на горена-
ведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

поништеЊе конкурСа 
техниЧка шкоЛа „дрво арт“
11000 Београд, Цара Душана 23
тел. 011/2631-261

Конкурс објављен 07.12.2011. године 
у публикацији „Послови“, поништава 
се за радна места: наставник стручних 
предмета за обраду дрвета-приправник 
и наставник стручних предмета за обра-
ду дрвета, на одређено време до краја 
школске 2011/2012. године. У осталом 
делу конкурс остаје непромењен.

ош „бранко радиЧевиЋ“
11080 Земун, Браће Михајловић Трипић 2

наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку

наставник информатике и 
рачунарства
са 20% радног времена

наставник српског језика
на одређено време до повратка 
запослене са продиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 
психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; неосуђиваност за кривична дела 
из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља шко-
ла). Уз пријаву на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу (важи 
за кандидате који нису приправници); уверење 
о држављанству. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања.

криМинаЛиСтиЧко 
поЛиЦијСка акадеМија
11080 Земун, Цара Душана 196

редовни професор за 
ужу научну област 
криминалистичка тактика, 
методика и оператива-
криминалистичка тактика

УСЛОВИ: завршене основне студије: кри-
миналистичко-полицијска академија, поли-
цијска академија или правни факултет, 
стечен научни назив доктора наука из одго-
варајуће научне области и способност за нас-
тавни рад.

редовни професор за 
ужу научну област 
криминалистичка медицина-
криминалистичка медицина

УСЛОВИ: завршене основне студије-меди-
цински факултет, стечен научни назив док-
тора наука из одговарајуће научне област и 
способност за наставни рад.

редовни професор за ужу 
научну област полицијско-
безбедоносна топографија-
полицијска топографија

УСЛОВИ: завршене основне студије-гео-
графски факултет, факултет безбедности, 
криминалистичко-полицијска академија или 
полицијска академија, стечен научни назив 
доктора наука из одговарајуће научне обла-
сти и способност за наставни рад.

редовни професор за ужу 
научну област техничко-
технолошки системи-техничка 
средства полиције

УСЛОВИ: завршене основне студије-факултет 
техничко-технолошких наука, стечен научни 
назив доктора наука из одговарајуће научне 
области и способност за наставни рад.

редовни професор за ужу 
научну област економске 
науке-основи економије

УСЛОВИ: завршене основне студије-економ-
ски факултет, стечен научни назив доктора 
наука из одговарајуће научне области и спо-
собност за наставни рад.

редовни професор за ужу 
научну област Социолошке 
науке-Социологија и социјална 
патологија

УСЛОВИ: завршене основне студије-фило-
зофски факултет, смер социологија или 
факултет политичких наука, стечен научни 
назив доктора наука из одговарајуће научне 
области и способност за наставни рад.

Наука и образовање



   |  Број 446-447  |  04.01.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs20 

ванредни професор 
за ужу научну област 
криминалистичка тактика, 
методика и оператива-
криминалистичка методика
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије-кримина-
листичко-полицијска академија, полицијска 
академија или правни факултет, стечен науч-
ни назив доктора наука из одговарајуће науч-
не области и способност за наставни рад.

ванредни професор 
за ужу научну област 
криминалистичка тактика, 
методика и оператива-
организовани криминал
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије: кри-
миналистичко-полицијска академија, поли-
цијска академија или правни факултет, 
стечен научни назив доктора наука из одго-
варајуће научне области и способност за нас-
тавни рад.

ванредни професор 
за ужу научну област 
криминалистичко-психолошка 
област-психологија криминала
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије-фило-
зофски факултет, група психологија, стечен 
научни назив доктора наука из одговарајуће 
научне области и способност за наставни рад.

ванредни професор за ужу 
научну област организација 
полиције-полицијска тактика
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије: крими-
налистичко-полицијска кадемија, полицијска 
академија, правни факултет, војна академија 
или факултет безбедности, стечен научни 
назив доктора наука из одговарајуће научне 
области и способност за наставни рад.

ванредни професор за ужу 
научну област увод у право и 
уставно право-уставно право
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије-правни 
факултет, стечен научни назив доктора наука 
из одговарајуће научне области и способност 
за наставни рад.

ванредни професор за ужу 
научну област управно право-
право унутрашњих послова
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије-правни 
факултет, стечен научни назив доктора наука 
из одговарајуће научне области и способност 
за наставни рад.

ванредни професор за ужу 
научну област казнено право-
кривично право (општи део)
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије-правни 
факултет, стечен научни назив доктора наука 
из одговарајуће научне области и способност 
за наставни рад.

доцент за ужу научну област 
казнено право-кривично 
процесно право
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије-правни 
факултет, стечен научни назив доктора наука 
из одговарајуће научне области и способност 
за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова тре-
ба да испуњава и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 87/08, 
44/10) и Статута Криминалистичко-поли-
цијске академије. Кандидат уз пријаву при-
лаже: биографију, уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених, уверење да није под истрагом (не 
старије од 6 месеци), диплому, односно уве-
рење о високој стручној спреми, диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем стручном, 
академском, односно научном називу, списак 
научних и стручних радовам, као и по један 
примерак тих радова. Пријаве са биогра-
фијом и траженим доказима достављају се 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве поднете по исте-
ку рока и без потребних доказа неће се раз-
матрати.

универзитет у београду 
еконоМСки ФакуЛтет
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

доцент за ужу научну област 
економска теорија и анализа - 
економика транзиције
на одређено време од 5 година

доцент за ужу научну 
област пословна економија 
и менаџмент - Менаџмент 
предузећа у туризму и 
хотелијерству и понашање 
потрошача
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и спо-
собност за наставни рад. Поред наведених 
услова, кандидати треба да испуне и дру-
ге услове прописане одредбама Закона о 
високом образовању, Статута Универзитета 
у Београду, Статута Факултета, Критеријума 
за стицање знања наставника на Универзи-
тету у Београду и Критеријумима за стицање 
звања наставника и сарадника на Економ-
ском факултету у Београду.

Сарадник у настави за ужу 
научну област економска 
теорија и анализа - 
основи макроекономије, 
макроекономска анализа и 
теорија и анализа економске 
политике
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: услови прописани Законом о висо-
ком образовању, Статутом Факултета, Пра-
вилником о ближим условима за избор сарад-
ника Факултета и Критеријумима за стицање 
звања наставника и сарадника Економског 
факултета.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова достављају се на адре-
су: Економски факултет у Београду, Каменич-
ка 6, соба бр. 139, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ош „ЖивоМир СавковиЋ“
11409 Ковачевац
тел. 011/8213-207

наставник српског језика
за 22% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 8 и 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Пријаве за 
заснивање радног односа са одговарајућом 
документацијом којом се доказује испуње-
ност услова (оверене фотокопије диплома, 
извода из матичне књиге рођених, уверења о 
држављанству), подносе се на горенаведену 
адресу. Лекарско уверење кандидат доста-
вља пре закључења уговора о раду. Уверење 
о неосуђиваности прибавља школа по служ-
беној дужности. Кандидати који буду ушли у 
ужи избор дужни су да се подвргну провери 
психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања, пре закључења уго-
вора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Инфомације се 
могу добити на горенаведени број телефона 
школе.

ош „ФиЛип вишЊиЋ“
11000 Београд, Салвадора Аљендеа 17
тел. 011/2784-581

професор то
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наве-
деном занимању, према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе следећа доку-
мента, у оригиналу или у овереном препису: 
доказ о стручној спреми, уверење о држа-
вљанству РС. Након истека рока за прија-
вљивање, кандидати који буду у ужем избо-
ру биће упућени на проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, 

Наука и образовање
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коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих пос-
тупака. Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа. Директор доноси одлуку о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана 
добијања мишљења органа управљања. Рок 
за пријављивање је осам дана од дана обја-
вљивања, на адресу школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

виСока МедиЦинСка 
шкоЛа Струковних Студија 
„МиЛутин МиЛанковиЋ“
11090 Београд, Кнеза Вишеслава 27

Објављује конкурс за избор у звање:

професор струковних студија 
за ужу научну област интерна 
медицина

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат медицинских наука, радно искуство. 
Услови за избор у звање професора струков-
них студија предвиђени су Законом о висо-
ком образовању и општим актима Високе 
медицинске школе струковних студија „Милу-
тин Миланковић“ Београд. Документа која је 
потребно доставити: пријава на конкурс са 
биографијом, фотокопија дипломе-VII степе-
на и фотокопија дипломе-VIII степена, доказ 
о радном искуству. Наведена документа дос-
тавити поштом, на адресу: Правна служба-за 
конкурс Образовни систем „Милутин Милан-
ковић“, Кнеза Вишеслава 27, 11090 Београд. 
Пријаве на оглас доставити у року од 5 дана 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „вук караЏиЋ“
11000 Београд, Таковска 41
тел. 011/3237-312

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа; здравствена способност; држављан-
ство Републике Србије.

поништеЊе конкурСа 
СредЊа туриСтиЧка 
шкоЛа
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 4
тел. 011/260-72-00

Конкурс објављен 14.12.2011. године 
у публикацији „Послови“, поништава 
се за радно место: наставник матема-
тике, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства. 
За остала радна места конкурс остаје 
непромењен.

универзитет у београду 
граЂевинСки ФакуЛтет
11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

ванредни професор за ужу 
научну област апроксимација 
гравитационог поља и 
геодетске референтне мреже
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из уже научне области којој припада нас-
тавни предмет.

асистент за ужу научну област 
Менаџмент и технологија 
грађења
на одређено време од три године

асистент за ужу научну област 
премер и уређење земљишне 
територије
на одређено време од три године

асистент за ужу научну област 
хидрологија и хидротехничке 
мелиорације и уређење 
сливова
на одређено време од три године

асистент за ужу научну 
област уређење водотока 
и пловна инфраструктура 
и водопривредни и 
хидроенергетски системи
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже 
научне области за коју се бира (студент док-
торских студија), у складу са чл. 72 став 1 
Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/2005 и 44/2010).

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу, поред 
општих услова, треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању и Статута Грађевинског факулте-
та Универзитета у Београду. Уз пријаву дос-
тавити: биографију са подацима о досада-
шњем раду, списак научних радова и оверен 
препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непо-
тпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ош „Свети Сава“
11400 Младеновац, Космајска 47
тел/факс: 011/8231-361
e-mail: оsvetisava15@gmail.com

1. професор разредне наставе

2. домар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фил кадра по чл. 2 став 1 Правилника о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96 и 4/09), што 
се доказује дипломом о стеченом образовању 
под бр. 1; за радно место под бр. 1: професор 
разредне наставе; за радно место под бр. 2: 
IV степен стручне спреме, грађевинске, елек-
тротехничке или машинско-металске струке; 
да је кандидат држављанин РС, што се дока-
зује уверењем о држављанству; да је пуно-
летан, што се доказује изводом из матичне 
књиге рођених; да има општу здравствену 
способност и психичку и физичку способност 
за рад са ученицима (лекарско уверење се 
доставља по избору кандидата). Неблаговре-
мене пријаве и пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова огласа неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу школе 
или донети лично у просторије школе, рад-
ним даном од 09,00 до 11,00 часова.

поништеЊе конкурСа 
ФакуЛтет Спорта и 
ФизиЧког ваСпитаЊа
11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Конкурс објављен 30.11.2011. године у 
публкацији „Послови“, за радно место: 
асистент на предмету Теорија и техно-
логија кондиције, ужа научна област 
Теорија и технологија спорта и физич-
ког васпитања, поништава се у целости.

ФакуЛтет Спорта и 
ФизиЧког ваСпитаЊа
11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

наставник у звању доцента за 
предмет теорија и методика 
физичког васпитања, ужа 
научна област теорија и 
технологија спорта и физичког 
васпитања
избор у звање доцента врши се за 
период од 5 година

наставник у звању доцента 
или ванредног професора за 
предмет теорија и методика 
атлетике, ужа научна област 
теорија и технологија спорта и 
физичког васпитања
избор у звање доцента или 
ванредног професора врши се за 
период од 5 година

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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УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 63, 64 и 65 Закона о високом 
образовању РС и да имају завршен Факултет 
спорта и физичког васпитања. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ош „бранко радиЧевиЋ“
11262 Велика Моштаница, 10. октобар 10
тел/факс: 011/8075-434, 8075-680
е-mail: оsbrankoradicevic@yаhoo.com

професор биологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање: на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење и 97/08), почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, и то: да поседује 
стручну спрему у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник 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); да испуњава услове 
прописане у чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидат уз 
пријаву на конкурс доставља: диплому или 
оверен препис дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (подноси се пре закљу-
чења уговора о раду); уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела (прибавља установа); уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рођених. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ош „бановиЋ СтрахиЊа“
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 15
тел. 011/3543-282

професор разредне наставе у 
боравку
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

професор математике
са 80% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са боловања

педагог

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одго-
варајуће образовање, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи и да испуњава 
услове прописане у чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
уверење о држављанству Републике Србије 
и оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огла-
са.

ош „караЂорЂе“
11251 Остружница, Вука Караџића 11
тел. 011/8071-264
e-mail: skolakaradjordje@gmail.com

наставник немачког језика
са 90% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са неплаћеног одсуства, до 
20.08.2012. године

наставник српског језика
са 90% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, 
према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи.

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

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломира-
ни правник.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену копију 
дипломе о прописаној стручној спреми, ове-
рену копију извода из матичне књиге рође-
них и оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве на конкурс сла-
ти на горенаведену адресу.

б о р

поништеЊе конкурСа 
предшкоЛСка уСтанова 
„невен“
19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706, 800-616

Конкурс објављен 28.12.2011. године у 
публикацији „Послови“, поништава се у 
целости.

предшкоЛСка уСтанова 
„невен“
19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706, 800-616

васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске или 
специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тума-
чење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, као и одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање.

кувар

УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме у 
наведеном занимању.

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове 
прописане у чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити: оверен препис или фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци) и извод из матичне 
књиге рођених.

предшкоЛСка уСтанова 
„баМби“
19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/425-160

психолог

Логопед

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је 
дужан да приложи: уверење о држављан-
ству; оверен препис дипломе о стеченом 
високом образовању психолога и логопе-
да на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, у складу 
са законом; извод из матичне књиге рођених. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара предшколске установе.
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ош „МиЛадин буЧановиЋ“
19256 Јасиково, Влаоле бб
тел. 030/576-001

наставник енглеског језика
за 50% радног времена, у првом 
циклусу основног образовања

наставник енглеског језика
за 44% радног времена, у другом 
циклусу основног образовања

наставник техничког и 
информатичког образовања
за 40% радног времена

наставник физике
за 30% радног времена

наставник математике
за 88% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи и Закону 
о основама система образовања и васпи-
тања и да испуњава услове утврђене у чл. 
120 овог закона. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: доказ о одговарајућем образовању, 
извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци). 
Документација којом се доказује испуњеност 
услова мора бити достављена школи у ори-
гиналу или као оверене копије. Остали усло-
ви за пријем лица у радни однос доказиваће 
се у складу са чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања (лекарско 
уверење се доставља пре закључења угово-
ра о раду, а доказ о некажњаваности приба-
вља установа по службеној дужности). Рок за 
пријављивање је 8 дана. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи сву потребну документацију 
и достави школи лично или на горенаведену 
адресу.

ош „вук караЏиЋ“
19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-951

наставник математике
са 33,33% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно 
стручна спрема према члану 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и чл. 3 
Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/2008, 8/2008, 
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010); 
да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву доставити: диплому, 
извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству (у оригиналу или оверене 
фотокопије).

предшкоЛСка уСтанова 
„невен“
19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706, 800-616

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, зани-
мање: васпитач, стручни сарадник који је сте-
као образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; дозвола за рад, обука и положен 
испит за директора установе; најмање пет 
година рада у установи, након стеченог одго-
варајућег образовања. Изузетно, васпитач 
је и лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
више образовање и да има дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора и нај-
мање десет година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не у чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је 
да исти положи у року од годину дана од 
дана ступања на дужност. Директору који не 
положи испит за директора у року од годину 
дана од дана ступања на дужност престаје 
дужност директора. Уз пријаву доставити: 
биографију, оверене фотокопије дипломе о 
стеченом образовању и уверења о положе-
ном стручном испиту (лиценцу), потврду о 
радном искуству са подацима о пословима 
које је кандидат обављао и оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству. Рок за пријаву је 15 дана.

г њ и л а н е

техниЧка шкоЛа
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб

професор математике
за 10 часова недељне норме

професор енглеског језика
за 6 часова недељне норме

професор руског језика
за 14 часова недељне норме, 
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

помоћни радник
за рад у Великом Ропотову

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат треба да има и завршен 
одговарајући факултет, предвиђен Правил-
ником о систематизацији радних места, а за 
помоћног радника: средња стручна спрема. 
Конкурсну документацију (диплома, држа-
вљанство и захтев) доставити лично или 
послати на адресу школе. Контакт телефони: 
064/662-09-09, 045/675-614 Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања.

ч ач а к

ош „Свети Ђакон авакуМ“
32104 Трнава
тел. 032/385-109

професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведе-
ном занимању.

радник на одржавању 
хигијене

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове прописане одредбама 
из чл. 120 и 130 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о 
врсти и степену стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Канди-
дати подносе: пријаву, оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Уверење да кан-
дидати нису осуђивани и да се против њих не 
води истрага - доказ о испуњености услова из 
члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, прибавља установа. 
Лекарско уверење за рад са децом у основној 
школи доставља се пре закључења уговора 
о раду. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова слати на адресу школе. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.
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ош „вук караЏиЋ“
32234 Каона, Гуча
тел. 032/865-003

Чистачица
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основ-
на школа. Поред општих услова прописаних 
законом, кандидати морају испуњавати и 
посебне услове из Правилника о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Просветни гласник“, бр. 
11/2008 и др). Пријаве са потребним доку-
ментима (оверене фотокопије) достављају се 
у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“, на адресу школе.

ош „Марко пајиЋ“
32233 Вича, Гуча
тел. 032/864-001

професор физике
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства, 
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Поред општих услова пропи-
саних законом, кандидати морају испуњавати 
и посебне услове прописане Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гла-
сник“, бр. 11/2008 и др). Пријаве са потреб-
ним документима (оверене фотокопије) доста-
вљају се у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на адресу школе.

MашинСко-СаобраЋајна 
шкоЛа ЧаЧак
32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 146
тел. 032/372-560

наставник практичне наставе-
инструктор вожње

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, одгова-
рајућег занимања.

наставник практичне наставе 
за електротехнику
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, одгова-
рајућег занимања.

професор машинске групе 
предмета
са 70% радног времена

професор физике

професор практичне наставе 
машинске струке

професор уметничке групе 
предмета
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одгова-
рајућег занимања.

хигијенски радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове прописане одредбама из чл. 
8 став 2 и 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11), Правилником о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, као и услове из 
чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11). Уз пријаву на конкурс кан-
дидати су дужни да доставе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци). Уверење 
да кандидат није осуђиван по службеној 
дужности прибавља школа. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. У 
току трајања поступка одлучивања о избору, 
кандидати који су ушли у ужи избор дужни 
су да се подвргну претходној провери пси-
хофизичких способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих 
поступака, а у складу са чланом 130 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
по распореду који утврди Национална служба 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова слати на адресу 
школе или доставити лично у секретаријат 
школе, у времену од 08,00 до 14,00 часова, 
сваког радног дана. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 032/372-
560.

ош „арСеније ЛоМа“
Рудник, Ломина 1, 
32313 Рудник, Горњи Милановац
тел. 032/741-214

професор физичког васпитања
на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наве-
деном занимању. Поред општих услова за 
заснивање радног односа, кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове прописа-
не одредбама из чл. 8, 120 и 122 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилника о врсти и степену стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држа-

вљанству. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова слати на адресу школе. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ј а г о д и н а

Oш „горан оСтојиЋ“
35000 Јагодина, Зеленгора бб
тел. 035/223-214

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да 
кандидат има одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године, да 
испуњава услове за наставника основне шко-
ле, за педагога и психолога, дозвола за рад, 
обука и положен испит за директора уста-
нове и најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да кан-
дидат иапуњава услове прописане у чл. 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидат је дужан да након 
прописивања програма испита за директо-
ра, који доноси министар просвете и спорта, 
исти положи у законом предвиђеном року. 
Уз пријаву на конкурс кандидат за директо-
ра школе је у обавези да достави: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту (лицен-
ци), потврду да има најмање 5 година рада у 
области образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, уверење о 
држављанству-не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених, биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом Програма рада за мандатни период. 
Доказ да кандидат није осуђиван у складу са 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања-школа 
прибавља по службеној дужности. Лекарско 
уверење којим се потврђује здравствена спо-
собност кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Сва документа која се под-
носе уз пријаву морају бити оригинали или 
оверене фотокопије. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаву са докумен-
тацијом којом се доказује испуњеност услова 
слати на адресу школе или предати лично. 
Особа за контакт: Олгица Вуловић, секретар 
школе, број тел. 035/223-214.

Наука и образовање
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поништеЊе конкурСа 
ош „горан оСтојиЋ“
35000 Јагодина

Конкурс објављен 31.08.2011. годи-
не у публикацији „Послови“, за радно 
место: наставник немачког језика, са 
40% радног времена, поништава се у 
целости.

техноЛошка шкоЛа
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

помоћни радник

УСЛОВИ: завршена основна школа, да кан-
дидат спуњава услове утврђене у чл. 120 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: 
диплому о стручној спреми, уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених-
венчаних. Уверење о неосуђиваности приба-
вља школа.

ош „бранко крСМановиЋ“
35256 Сикирица
тел. 035/8548-514

наставник француског језика
са 33% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
у погледу стручне спреме, према Правилнику 
о стручној спреми наставника, васпитача и 
стручних сарадника у основној школи, са сте-
ченим образовањем на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, почев од 10. 
септембра 2005. године и основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године до 10. сеп-
тембра 2005. године), као и услове утврђене 
у чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву кандидат 
је дужан да достави: диплому о стеченом 
високом образовању, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, све у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ 
о здравственој способности подноси се пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

шкоЛа за МузиЧке 
таЛенте
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб
тел. 035/472-344

наставник виолине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. 
музичар-виолиниста.

наставник виолончела
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. 
музичар-виолончелиста.

наставник контрабаса
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани музичар-контрабасиста.

наставник камерне музике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. 
музичар гудачког смера.

клавирски сарадник 
(корепетитор)

клавирски сарадник 
(корепетитор)
са 30% радног времена

наставник упоредног клавира
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. 
музичар-пијаниста.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
извод из матине књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому или уверење о сте-
ченом образовању, уверење да се против 
кандидата не води истрага и да није подигну-
та оптужница. Сва документа поднети у ори-
гиналу или као оверене фотокопије. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

прва техниЧка шкоЛа
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101
тел. 035/245-171

професор енглеског језика
на одређено време до повратка 
одсутног радника

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

Чистачица

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати су дуж-
ну да уз пријаву поднесу документацију којом 
доказују да испуњавају услове за пријем у 
радни однос, предвиђене чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпи-

тања. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ош „радоје доМановиЋ“
35250 Параћин, Књаза Милоша 2
тел. 035/563-054

наставник физике
са 30% радног времена, за рад 
у издвојеном одељењу у Доњем 
Видову

наставник географије
са 35% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
године, за рад у издвојеном 
одељењу у Доњем Видову

наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2012. 
године, за рад у издвојеном 
одељењу у Стрижи
2 извршиоца

педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2012. 
године

Спремачица
2 извршиоца - један за рад у 
матичној школи, а један за рад 
у издвојеном одељењу у Доњем 
Видову

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат 
мора да испуњава и посебне услове: одгова-
рајућа стручна спрема, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, осим за спрема-
чице, где је потребна завршена основна шко-
ла, а за педагошког асистента потребно је да 
је кандидат завршио уводну обуку. Кандида-
ти морају испуњавати услове прописане у чл. 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе: краћу биографију, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о стручној 
спреми (оверена копија дипломе) и уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци). 
Проверу психофизичких способности канди-
дата за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за запошљавање, а упући-
вање кандидата врши директор.

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

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор  
на захтеве клијената

Наука и образовање
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к и к и н д а

предшкоЛСка уСтанова 
„СреЋно дете“
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 4

шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII/1, VI/1 или IV степен стручне 
спреме, висока, виша или средња стручна 
спрема економског смера (оверена фотоко-
пија дипломе); сертификат за рачуновођу; 
уверење о држављанству РС; уверење о 
општој здравственој способности за рад; уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора дужу од 
шест месеци или да није под истрагом, што 
га чини неподобним за рад у предшколској 
установи; пожељно радно искуство од нај-
мање 5 година на пословима књиговодства 
или финансија. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

косовска митровица

универзитет у приштини 
МедиЦинСки ФакуЛтет
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)
тел. 028/423-512

наставник у звању редовног 
професора за ужу научну 
област инфективне болести
на одређено време од 60 месеци

наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну 
област патолошка физиологија
на одређено време од 60 месеци

наставник у звању доцента за 
ужу научну област Социјална 
медицина
на одређено време од 60 месеци

асистент за ужу научну област 
дерматовенерологија
на одређено време од 36 месеци

асистент за ужу научну област 
Микробиологија
на одређено време од 36 месеци

асистент за ужу научну област 
орална хирургија
на одређено време од 36 месеци

асистент за ужу научну област 
Стоматолошка протетика
на одређено време од 36 месеци

асистент за ужу научну област 
болести зуба
на одређено време од 36 месеци

асистент за ужу научну област 
нуклеарна медицина
на одређено време од 36 месеци

асистент за ужу научну област 
патолошка анатомија
на одређено време од 36 месеци

Сарадник у настави за ужу 
научну област епидемиологија
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу 
научну област хигијена са 
медицинском екологијом
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу 
научну област Социјална 
медицина
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника 
може бити изабрано лице које има одгова-
рајући стручни, академски, односно научни 
назив и способност за наставни рад. У звање 
доцента може бити изабрано лице које има 
научни назив доктора наука и има научне и 
стручне радове објављене у научним часопи-
сима или зборницима са рецензијама. У звање 
ванредног професора може бити изабрано 
лице које има научни назив доктора наука, 
више научних радова од значаја за развој нау-
ке, објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима са рецензијама, ориги-
нално стручно остварење (пројекат, студију и 
сл), односно руковођење и учешће у научним 
пројектима, објављен уџбеник, монографију, 
практикум или збирку задатака за ужу научну 
област и више радова саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима. 
У звање редовног професора може бити иза-
брано лице које има научни назив доктора 
наука и има већи број научних радова који 
утичу на развој научне мисли објављених у 
међународним или водећим домаћим часопи-
сима са рецензијама, већи број научних радо-
ва и саопштења изнетих на међународним 
или домаћим научним скуповима, објављен 
уџбеник, монографију или оригинално струч-
но остварење, остварене резултате у развоју 
научно-наставног подмлатка на факултету, 
учешће у завршним радовима или специја-
листичким и дипломским академским студија-
ма. За асистенте: у звање асистента бира се 
студент докторских студија или кандидат који 
има академски назив магистра наука и који су 
претходне нивое студија завршили са укуп-
ном просечном оценом најмање осам и који 
показују смисао за наставни рад. Изузетно, за 
наставу на клиничким предметима високош-
колска установа бира у звање асистента лице 
са завршеном одговарајућом здравственом 
специјализацијом. За сараднике у настави: 
у звање сарадника у настави на студијама 
првог степена бира се студент дипломских 
академских или специјалистичких студија 
који је студије првог степена завршио са 
укупном просечном оценом најмање осам. 
Ови услови утврђени су Законом о високом 
образовању и Статутом Медицинског факул-
тета у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

ош „25. Мај“
Враниште, Гора

Секретар

УСЛОВИ: правни факултет. Уз пријаву подне-
ти сва потребна документа за заснивање рад-
ног односа. Пријаве слати на адресу школе. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве пос-
лате после овог рока неће бити разматране.

к ра г У ј е в а ц

правни ФакуЛтет у 
крагујевЦу
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-516

наставник у звање доцента за 
ужу јавноправну и теоријско 
правну научну област
са условима из чл. 64, а на период 
сагласан чл. 65 Закона о високом 
образовању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
правних наука; други општи и посебни усло-
ви прописани Законом, Статутом и другим 
актима Правног факултета у Крагујевцу. Рок 
за пријаву је 15 дана.

универзитет у крагујевЦу 
природно-МатеМатиЧки 
ФакуЛтет
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

доцент за ужу научну област 
Математичка анализа са 
применама, у институту за 
математику и информатику 
Факултета
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из области математичких наука. Остали 
услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 
97/08 и 44/10), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу, Правилником о ближим условима и 
поступку за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета 
и Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Кандидати који конкуришу, 
поред општих услова треба да испуњавају и 
посебне услове, прописане законом и наве-
деним општим актима. Уз пријаву неопходно 
је доставити: биографију са подацима о доса-
дашњем раду, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој одговарајућој стручној спре-
ми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за које кандидати поседују 
потврду да су прихваћени за објављивање 
до момента пријаве на конкурс. Кандидати 
су дужни да уз пријаву на конкурс доставе и 
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одговарајуће доказе надлежних органа пово-
дом чињенице да нису правоснажном пресу-
дом осуђени за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се разматрати.

к р У ш е в а ц

оСновна шкоЛа 
„јован јовановиЋ зМај“
37242 Стопања
тел. 037/727-497

наставник историје
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи, као и услове наведене у чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву кандидат подноси: доказ о 
одговарајућем образовању, уверење о држа-
вљанству Републике Србије (извод из мати-
чне књиге рођених). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Доказ да канди-
дат није осуђиван прибавља школа.

СредЊа шкоЛа 
„Свети триФун“
37230 Александровац
тел. 037/751-117

благајник

УСЛОВИ: завршена средња школа (IV сте-
пен), економског смера, радно искуство на 
истим или сличним пословима и способ-
ност за рад на рачунару. Кандидат треба да 
испуњава и услове прописане у чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања. Доказе о испуњавању услова достави-
ти уз пријаву на оглас: оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; уверење да кандидат није осуђиван 
(од МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење 
да се против кандидата не води истрага и да 
није подигнута оптужница (од суда, не ста-
рије од 6 месеци). Остала документа се при-
лажу по доношењу одлуке о избору. Пријаве 
слати на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

СредЊа шкоЛа  
„Свети триФун“
37230 Александровац
тел. 037/751-117

васпитач у дому ученика
на одређено време до 31.08.2012. 
године
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена, друштвено-хуманитарних, 
природно-математичких наука или поља 
уметности (дипломске академске студије-
мастер), VII/1 степен стручне спреме, фило-
зофски факултет, одсек за српски језик и 
књижевност, филозофски факултет, природ-
но-математички факултет, факултет поли-
тичких наука, факултет музичке уметности 
и лица која имају високу стручну спрему и 
испуњавају услове за обављање послова 
наставника и стручних сарадника у средњој 
школи.

шеф кухиње
на одређено време до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема-IV степен, 
угоститељског смера, 5 година радног иску-
ства.

кувар вођа смене
на одређено време до 31.08.2012. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема-III или IV 
степен, угоститељског смера.

помоћни радник у кухињи
на одређено време до 31.08.2012. 
године
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, стручна 
оспособљеност-сертификат угоститељског 
смера у трајању од 6 месеци или ПК радник 
угоститељског смера.

Магационер
на одређено време до 31.08.2012. 
године

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, средња 
трговачка школа, средња пољопривредна 
школа, познавање рада на рачунару са сер-
тификатом за Wоrd и Еxcel, ажурирање базе 
података и одржавање рачунарских мрежа 
у дому ученика и школи; познавање рада 
на одржавању и контроли рада на опреми 
противпожарног аларма и видео надзора са 
референс листом на монтажи и одржавању 
такве и сличне опреме; положен испит за 
противпожарну заштиту; возачка дозвола „Б“ 
категорије; радно искуство 3 године.

домар-ложач котлова
на одређено време до 31.08.2012. 
године

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме 
или КВ радник, машинског, електротехнич-
ког, водоинсталатерског или дрвопрерађи-
вачког смера, положен испит противпожарне 
заштите; положен испит за руковање топло-
водним и гасним котловима.

Спремачица
на одређено време до 31.08.2012. 
године
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне 
спреме, стручна оспособљеност у трајању од 
6 месеци.

вешерка
на одређено време до 31.08.2012. 
године

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, радник 
текстилног смера.

радник обезбеђења
на одређено време до 31.08.2012. 
године
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, ПК рад-
ник машинског или пољопривредног смера; 
положен испит противпожарне заштите; да 
кандидат има дозволу за ношење оружја.

референт за безбедност 
на раду и противпожарну 
заштиту
на одређено време до 31.08.2012. 
године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
економска, грађевинска, машинска, прехрам-
бена школа, средња школа друштвено-еко-
номског смера, техничко-технолошког смера; 
положен испит противпожарне заштите.

референт за финансијске 
послове
на одређено време до 31.08.2012. 
године

УСЛОВИ: ССС-IV степен стручне спреме, 
средња економска школа - комерцијални 
смер; познавање рада на рачунару; радно 
искуство од 5 година.

ОСТАЛО: Кандидати поред услова струч-
не спреме у наведеном занимању треба да 
испуњавају и услове утврђене у чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања. Доказе о испуњавању услова достави-
ти уз пријаву на оглас: оверену фотокопију 
дипломе; оверене фотокопије уверења или 
сертификате којима доказују посебну оспо-
собљеност за радна места за која се тра-
жи; потврду о радном искуству оверену од 
надлежног органа; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; уверење да нису осуђивани 
(од МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење 
да се не води истрага и да није подигнута 
оптужница (од суда, не старије од 6 месеци). 
У пријави обавезно назначити за које рад-
но место се конкурише. Остала документа 
прилажу се по доношењу одлуке о избору. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на адре-
су школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
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Локални акциони планови запошљавања
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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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доМ уЧеника СредЊих 
шкоЛа  
„пане ЂукиЋ ЛиМар“
37000 Крушевац, Луке Ивановића 11
тел. 037/411-770, 411-700

Физичко-техничко обезбеђење
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, машин-
ског, економског или техничког смера, одго-
варарајуће образовање у складу са систе-
матизацијом, оверена копија дипломе-не 
старије од шест месеци, познавање рада на 
рачунару - сертификат, познавање видео 
надзора, да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима, односно студентима (лекарско 
уверење-не старије од шест месеци издато 
од медицине рада), да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање шест месеци и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање, у складу са 
законом, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

л е с к о в а ц

поништеЊе конкурСа 
техниЧка шкоЛа Са 
доМоМ уЧеника 
„МиЛентије поповиЋ“
16215 Црна Трава

Конкурс објављен 18. октобра 2011. 
године у публикацији „Послови“, за 
радно место: професор историје, на 
одређено време до повратка запосле-
ног са функције, за школску 2011/2012. 
годину, са 40% радног времена, 
поништава се у целости.

хеМијСко-техноЛошка 
шкоЛа „боЖидар 
ЂорЂевиЋ кукар“
16000 Лесковац, Влајкова 94
тел. 016/282-630

професор енглеског језика
са 44,44% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

професор енглеског језика
са 66,72% радног времена

професор органске хемије
са 45% радног времена

професор испитивања у 
технолошкој производњи
са 20% радног времена

професор хемије
са 51,76% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

професор технолошке групе 
предмета
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

професор стручних предмета у 
графичарству
са 75% радног времена

наставник практичне наставе 
у графичарству
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Сви кандидати треба да имају одго-
варајуће високо, више или средње образо-
вање, у складу са Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама, као и да испуњавају услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту-лиценци; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци); извод из матич-
не књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и на број телефона: 
016/282-630.

техниЧка шкоЛа
16210 Власотинце

професор стручних теоријских 
предмета-дипломирани 
грађевински инжењер

професор италијанског језика
са 11% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да имају одго-
варајуће образовање, предвиђено Правил-
ником о степену и врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у средњим 
стручним школама; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању у трајању од најмање три месеца, 
као и друга кривична дела наведена у чл. 120 
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, да су држављани Репу-
блике Србије. Уз пријаву поднети: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, односно школи, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

техниЧка шкоЛа
16210 Власотинце

Спремачица
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да достави: 
оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеној школи; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; уверење 
да није осуђиван; лекарско уверење. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у обзир.

ош „доСитеј обрадовиЋ“
Свође, 16210 Власотинце

професор енглеског језика
са 84% радног времена, за рад 
у матичној школи у Свођу и 
издвојеним одељењима у Борином 
Долу, Горњем Дејану и Златићеву

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању. Уз пријаву доставити: ове-
рену копију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење којим се доказује да 
кандидат није осуђиван, доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (прибавља се у пос-
тупку одлучивања, пре закључивања уговора 
о раду).

ош „Ђура јакшиЋ“
16231 Турековац

наставник математике
са 66,66% радног времена, за рад у 
централној школи у Турековцу

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одгова-
рајуће образовање из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), односно 
високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08 44/10), почев од 10.09.2005. године 
или високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; да испуњавају 
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидат 
је дужан да да уз пријаву на конкурс достави: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе; 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци, осим уколико се ради о новом обрасцу); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци). Шко-
ла прибавља: доказ да кандидат није осуђи-
ван; доказ да је кандидат психофизички спо-
собан за рад са ученицима (директор врши 
избор кандидата које у року од осам дана 
од дана истека рока за подношење пријава 
упућује на претходну проверу психофизичких 
способности, коју врши Национална служба 

Наука и образовање
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за запошљавање). Пре закључења уговора 
о раду изабрани кандидат доставља лекар-
ско уверење. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене, неразумљиве и непотпуне прија-
ве неће бити разматране.

ош „вук караЏиЋ“
Тегошница, 16210 Власотинце

професор енглеског језика
са 45% радног времена, за рад у 
матичној школи у Тегошници

професор разредне наставе
на одређено време до повратка 
запосленог са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деним занимањима. Уз пријаву доставити: 
оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење којим се 
доказује да кандидат није осуђиван, да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (уверење 
се прибавља у поступку одлучивања, пре 
закључивања уговора о раду). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „СијаринСка баЊа“
16246 Сијаринска Бања, Краља Милана 5
тел. 016/891-125

директор
на изборни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, одго-
варајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у 
складу 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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, и 
то: за наставника основне школе и подручја 
рада, за педагога и психолога; да кандидати 
испуњавају услове утврђене у чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања; дозвола за рад; обука и положен испит 
за директора установе и најмање пет година 
рада у установи и на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс, као дока-
зе о испуњености услова кандидати прила-
жу: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење 
о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу; потврду о рад-
ном искуству у области образовања и васпи-
тања; краћу биографију и оквирни план рада 
за време мандата. Доказ о положеном испиту 
за директора обезбедиће се након доношења 
одговарајућег подзаконског акта министра 
просвете. Доказ о неосуђиваности приба-

вља школа, а доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности изабрани канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. По завршетку конкурса 
документација се не враћа кандидатима. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве се подносе 
препорученом поштом, на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“, а информације се 
могу добити на број телефона: 016/895-125.

ош „МиЛутин СМиљковиЋ“
16207 Винарце
тел. 016/253-349

педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2012. 
године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на  уводна обука за педагошког асистента; 
познавање ромског језика. Потребна доку-
ментација: уверење о држављанству; оверен 
препис дипломе о стеченој стручној спреми; 
сертификат о завршеној уводној обуци за 
педагошког асистента; доказ о познавању 
ромског језика; извод из матичне књиге 
рођених.

наставник математике
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
боловања, са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, при-
родно-математички факултет. Потребна 
документација: уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење да 
кандидат није осуђиван; оверена фотокопија 
дипломе; лекарско уверење.

ош „аЦа СинадиновиЋ“
16222 Предејане, Омладинска 28
тел. 016/3406-117

наставник хемије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према 
Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 
3/07...2/09, 4/09, 9/09 и 3/2010), као и услови 
прописани чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09). Ближе информације 
о огласу могу се добити на број телефона: 
016/3406-117.

ош „бора СтанковиЋ“
16203 Вучје
тел. 016/3427-124

наставник енглеског језика 
у првом циклусу основног 
образовања и васпитања
са 20% радног времена

наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају школ-
ску спрему прописану Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи и да испуњавају 
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; доказ о одговарајућем обра-
зовању. Доказ да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 
прибавља установа. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
или на број телефона: 016/3427-124.

л о з н и ц а

ош „вера бЛагојевиЋ“
15316 Бања Ковиљача, Вере Благојевић 4
тел. 015/819-588

Секретар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, прав-
ни факултет.

наставник математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, про-
фесор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику, дипло-
мирани математичар-астроном.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са 
кратком биографијом, извод из матичне књи-
ге рођених, оверен препис дипломе, уверење 
о држављанству, уверење да се против њих 
не води кривични поступак. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

www.nsz.gov.rs

ВАшА  
ПРАВА АДРЕСА:

Наука и образовање
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ош „доСитеј обрадовиЋ“
Клупци, 15300 Лозница, Ратарска бб
тел. 015/874-664

школски педагог
на одређено време до повратка 
раднице са трудничког и 
породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове 
предвиђене чл. 4 тач. 1 Правилника о врсти и 
степену стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/02...6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 
3/10). Кандидат треба да испуњава и остале 
услове за пријем у радни однос из члана 120 
ст. 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/2011). Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: краћу биографију, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ о 
поседовању држављанства РС, доказ да кан-
дидат није под истрагом. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способно-
сти за рад са ученицима (лекарско уверење) 
подноси само изабрани кандидат пре закљу-
чивања уговора о раду. Уверење којим се 
доказује да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120, став 1, тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, школа 
прибавља службеним путем. Наведена доку-
мента не смеју бити старија од шест месеци, 
а приложене фотокопије морају бити овере-
не од надлежног органа. У складу са чланом 
130 ст. 3 Закона, проверу психофизичких спо-
собности врши Национална служба за запо-
шљавање, применом стандардизованих пос-
тупака. Пријаве са доказима слати на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ош „Свети Сава“
15341 Липнички Шор, Маршала Тита 1
тел. 015/812-393

наставник математике
са 22% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
2011/2012. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о систематизацији 
радних места, кандидат треба да има одго-
варајуће високо образовање, према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 6/08, 8/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10). 
Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас, 
са биографијом, доставе и уверење о држа-
вљанству и оверен препис дипломе о завр-
шеном образовању. Пријаве слати на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ош „браЋа рибар“
15317 Доња Борина
тел. 015/461-048

наставник математике
са 33% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању. Поред услова утврђе-
них законом и услова у погледу стручности, 
кандидати треба да испуњавају и услове 
прописане у чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Као доказе 
о испуњавању услова, кандидати уз пријаву 
са кратком биографијом подносе: оверену 
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених-оригинал или оверена копија; уве-
рење о држављанству-не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена копија. Лекарско 
уверење подноси се пре закључења уговора 
о раду. Уверење о неосуђиваности приба-
вља школа. Пријаве слати на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са, са назнаком: „За конкурс за наставника“. 
Избор између пријављених кандидата биће 
извршен у року од 30 дана од истека рока 
за пријаву на оглас. У поступку одлучивања 
о избору наставника директор прибавља 
мишљење школског одбора, након извршене 
претходне провере психофизичких способно-
сти кандидата.

н и ш

предшкоЛСка уСтанова 
„Лане“
18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

васпитач
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студија-
ма првог степена, високо образовање на 
студијама другог степена или студијама у 
трајању од три године или више образовање, 
школа за васпитаче, у складу са законом; 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат приликом закључења уго-
вора о раду). Кандидат уз пријаву треба да 
достави: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; оверену фотокопију 
уверења о држављанству; оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених/вен-
чаних; уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (прибавља 
установа). Уверења не могу бити старија од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

народна бибЛиотека 
Мерошина
18252 Мерошина, Цара Лазара 19
тел. 018/4892-022

Стручни сарадник, 
организатор и реализатор 
културно-образовних 
активности

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дип-
ломирани географ, дипломирани економи-
ста, дипломирани правник, професор српског 
језика и књижевности, професор музичке 
културе, професор физичког васпитања; VI 
степен стручне спреме, правник, економиста 
и културно-образовне или васпитно-обра-
зовне струке. Кандидат уз пријаву треба да 
достави: доказ да је држављанин Републике 
Србије, да има општу здравствену способност 
и да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кривично дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном орга-
ну.

уМетниЧка шкоЛа
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/523-543

Стручни сарадник-психолог
са 30% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011): стручни 
сарадник - психолог; дипломирани психолог; 
дипломирани школски психолог - педагог; 
дипломирани психолог, смер школско - кли-
нички; професор психологије.

наставник психологије
за 2 часа наставе недељно, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011): дипломи-
рани психолог; дипломирани школски психо-
лог - педагог; професор психологије; настав-
ник психологије.

Стручни сарадник-психолог
са 70% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
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у стручним школама („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011): стручни 
сарадник - психолог; дипломирани психолог; 
дипломирани школски психолог - педагог; 
дипломирани психолог, смер школско - кли-
нички; професор психологије.

наставник психологије
за 6 часова наставе недељно

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011): дипломи-
рани психолог; дипломирани школски психо-
лог - педагог; професор психологије; настав-
ник психологије.

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс приложити: уверење о држављан-
ству; оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ош „душан радовиЋ“
18000 Ниш, Ђердапска 45
тел. 018/206-880

наставник разредне наставе

УСЛОВИ: професор разредне наставе; 
наставник разредне наставе; професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом; профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу. Уз пријаву на конкурс прило-
жити: извод из матичне књиге рођених (ове-
рена фотокопија или оригинал); уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (оверена фотокопија или ориги-
нал); препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, не старију од 6 
месеци. По истеку рока за подношење прија-
ва, за све кандидате који су благовремено 
доставили исправну и потпуну документа-
цију, школа ће прибавити од надлежног орга-
на доказ из члана 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
- да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела. У поступку одлу-
чивања о избору, директор врши ужи избор 
кандидата које у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава упућује на 
претходну проверу психофизичких способ-
ности код надлежне службе за послове запо-
шљавања. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 
15 дана. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ош „Цар конСтантин“
18000 Ниш, Великотрновска 4
тел. 018/538-355

наставник разредне наставе

УСЛОВИ: професор разредне наставе; 
наставник разредне наставе; професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом; профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу; да кандидат испуњава усло-
ве утврђене у чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс приложити: извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија или оригинал); 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оверена фотокопија 
или оригинал); оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању. У поступку одлучи-
вања о избору директор врши ужи избор кан-
дидата које у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућује на пре-
тходну проверу психофизичких способно-
сти код надлежне службе за послове запо-
шљавања. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

допуна конкурСа 
предшкоЛСка уСтанова 
„пЧеЛиЦа“
18000 Ниш, Орловића Павла бб
тел. 018/523-453

Конкурс објављен 28.12.2011. године 
у публикацији „Послови“, допуњује се 
у делу ОСТАЛО и треба да гласи: Лице 
које се прима у радни однос, за сва 
наведена радна места, мора да испуња-
ва услове наведене у чл. 120 Закона о 
основама система образовања и вас-
питања. Од кандидата пријављених за 
радна места стручни сарадник-педагог, 
васпитач, медицинска сестра у групи, 
директор врши ужи избор и упућује 
их на претходну проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, у року од 8 
дана од дана истека рока за подноше-
ње пријава.

ош „аЦа СинадиновиЋ“
Лоћика, 18212 Тешица
тел. 018/610-400

наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Вукањи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве у погледу стручне спреме у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 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 и 3/10), као и 
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе; уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рођених. 
Уверења не могу бити старија од 6 месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

домар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве у погледу стручне спреме (III степен 
стручне спреме, металске, столарске, бра-
варске, електричарске или грађевинске стру-
ке), предвиђене Правилником о организацији 
и систематизацији радних места бр. 152 од 
23.04.2010. године, као и услове утврђене у 
чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидат уз пријаву тре-
ба да достави: оверен препис/фотокопију 
сведочанства о завршеној средњој школи; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених. Уверења не могу бити ста-
рија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

иСправка конкурСа 
природно-МатеМатиЧки 
ФакуЛтет
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Конкурс објављен 28.12.2011. године 
у публикацији „Послови“, исправља се 
за радно место: сарадник у звању асис-
тента за ужу научну област Математика 
на Департману за математику и инфор-
матику, и треба да гласи: сарадник у 
звању асистента за ужу научну област 
Математика, за предмете: Мултива-
ријациона анализа, Временски низо-
ви у економији, Статистички пакети у 
економији и Теорија одлучивања (на 
образовним профилима математика и 
информатика) на Департману за мате-
матику. Остале одредбе текста конкур-
са остају непромењене.

национална служба за 
запошљавање

Преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
ПредноСт

Наука и образовање
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МузиЧка шкоЛа ниш
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/524-464

корепетитор
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани музичар, усмерење пијаниста.

корепетитор
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани музичар, усмерење пијаниста.

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву 
треба да достави: уверење о држављанству и 
оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми. За кандидате који уђу у ужи избор 
обавезна је претходна провера психофизич-
ких способности коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандар-
дизованих поступака. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће бити разматране.

н о в и  П а з а р

ош „раСтко неМаЊиЋ Сава“
36300 Нови Пазар, Дојевиће
тел. 020/361-633, 360-091

Финансијско-књиговодствени 
радник
за рад у Дојевићу

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, потребно је да кандидати испуњавају 
и посебне услове: за обављање послова финан-
сијско-књиговодственог радника, радни однос 
може се засновати са лицима која имају IV, VI 
и VII степен стручне спреме, на основу заврше-
не средње економске школе; више или висо-
ке стручне спреме, економског смера; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом или под 
истрагом за кривична дела која их чине непо-
добним за рад у школи; да имају држављанство 
Републике Србије. Уз захтев потребно је дос-
тавити и следећа документа: доказ о стручној 
спреми; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у разматрање.

техниЧка шкоЛа
36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-160

1. психолог
за 50% радног времена

2. помоћни наставник
за 40% радног времена

3. Спремачица
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати под бр. 1 и 2 треба да 
поред општих услова испуњавају и услове 
у погледу стручне спреме, предвиђене Пра-
вилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника за рад у средњој стручној шко-
ли, као и услове предвиђене у чл. 120 и 121 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат под бр. 3 треба да има 
најмање основну школу. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања, а пријавље-
ни кандидати ће о исходу бити обавештени у 
року од 30 дана од дана затварања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

гиМназија
36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-148

психолог
за 50% радног времена

Спремачица
за 50% времена

УСЛОВИ: За радно место психолог: пријавље-
ни кандидати треба да испуњавају услове у 
погледу врсте и степена стручне спреме пред-
виђене Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
радника у гимназији. За радно место спре-
мачица: пријављени кандидат треба да има 
завршену основну школу. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверен препис дипломе; 
лекарско уверење; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење да 
није осуђиван за кривична дела предвиђена 
законом, односно да не постоји забрана оба-
вљања послова. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

н о в и  с а д

ош „људевит штур“
21211 Кисач, Железничка 3

наставник ликовне културе
са 80% прописане педагошке норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, знање 
словачког језика (стечено средње, више или 
високо образовање на словачком језику или 
положен испит из словачког језика по про-
граму одговарајуће високошколске устано-
ве).

наставник географије
са 5% прописане пуне педагошке 
норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати 
услове прописане Законом о раду и Законом 
о основама система образовања и васпитања 
и услове стручности прописане Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи.

оСновна шкоЛа 
„Свети кириЛо и 
Методије“
21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7

наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наве-
деном занимању. Пријаве слати искључи-
во на е-mail: оffice@оssvkiriloimetodije.rs или 
поштом на адресу школе. Кандидати који 
прођу у други круг биће обавештени у року 
од 8 дана.

СредЊа техниЧка шкоЛа 
„МиЛева МариЋ“
21240 Тител, Главна 7
тел. 021/860-189

административни радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економс-
ке, правне струке или гимназија. Уз пријаву 
приложити: диплому о стеченом средњем 
образовању (препис или оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверена 
фотокопија).

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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ош „браЋа новаков“
21433 Силбаш, Краља Петра I 103
тел. 021/764-302

наставник српског језика као 
нематерњег
са 30% радног времена

наставник енглеског језика
са 88% радног времена

наставник енглеског језика
за рад у издвојеном одељењу у 
Деспотову, са 84% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, по Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
и општи услови за наставника у школи који 
су регулисани законом. Уз пријаву достави-
ти: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству РС, оверену фотоко-
пију дипломе. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и општој здравственој способности 
за рад са децом доставља се пре закључења 
уговора о раду, а уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, прибавља установа.

ош „Ђура јакшиЋ“
21238 Чуруг, Трг слободе 4
тел. 021/833-017

олигофренопедагог

професор техничког и 
информатичког образовања
са 16 часова недељно

професор математике
са 16 часова недељно

професор математике
са 12 часова недељно

професор енглеског језика
са 18 часова недељно

професор енглеског језика
са 16 часова недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, на осно-
ву Правилника о стручној спреми наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи; 
да кандидат испуњава услове наведене у чл. 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву доставити: уверење 
о држављанству РС, диплому или оверену 
фотокопију дипломе, лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и општој здравственој 
способности за рад са децом. Лекарско уве-
рење прилаже изабрани кандидат пре закљу-
чивања уговора о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ош „петар коЧиЋ“
21235 Темерин, Народног фронта 80
тел. 021/843-372

професор географије
на мађарском наставном језику, са 5 
часова недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или 
завршене студије другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академс-
ке или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању, 
почев од 10.09.2005. године, професор гео-
графије, дипломирани географ, професор 
географије и историје, дипломирани геог-
раф-просторни планер; знање мађарског 
језика.

професор немачког језика
на мађарском наставном језику, са 8 
часова недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или 
завршене студије другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академс-
ке или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању, 
почев од 10.09.2005. године, професор, 
односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; знање мађарског језика.

професор техничког 
образовања
на мађарском наставном језику, са 8 
часова недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или 
завршене студије другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академс-
ке или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању, 
почев од 10.09.2005. године, професор 
техничког образовања, професор политехни-
ке, дипломирани педагог за техничко обра-
зовање, професор технике и информатике, 
професор физике и основа технике, дипло-
мирани педагог за физику и основе технике, 
професор основа технике и производње, про-
фесор техничког образовања и физике, про-
фесор техничког образовања и хемије, про-
фесор техничког образовања и машинства, 
професор техничког образовања и техничког 
цртања, професор техничког образовања и 
медијатекар, професор машинства, профе-
сор електротехнике, дипломирани педагог за 
физику и ОТО, дипломирани професор физи-
ке и основа технике за основну школу, про-
фесор физике и основа технике за основну 
школу, професор производно-техничког 
образовања, професор политехничког обра-
зовања и васпитања, професор техничког 
образовања и васпитања, професор инфор-
матике и техничког образовања, професор 
технике, професор технике и машинства, 
професор технике и графичке комуника-
ције, професор технике и медијатекарства, 
инжењер за прераду дрвета; знање мађар-
ског језика.

професор историје
на мађарском наставном језику, 
на одређено време до повратка 
одсутног радника, са 5 часова 
недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или 
завршене студије другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академс-
ке или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању, 
почев од 10.09.2005. године, професор исто-
рије, професор историје и географије, дипло-
мирани историчар; знање мађарског језика.

професор немачког језика
са 10 часова недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или 
завршене студије другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академс-
ке или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању, 
почев од 10.09.2005. године, професор, 
односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност.

наставник математике
на одређено време до повратка 
одсутног радника, са 12 часова 
недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или 
завршене студије другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академс-
ке или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању, 
почев од 10.09.2005. године, професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар за теоријску математи-
ку и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар за математику економије, про-
фесор информатике-математике, дипломи-
рани математичар-астроном, дипломирани 
математичар-примењена математика, дипло-
мирани информатичар.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове наве-
дене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву доста-
вити: уверење о држављанству РС, дипло-
му или оверену фотокопију дипломе, лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и општој 
здравственој способности за рад са децом, за 
наставу на мађарском језику: доказ да је кан-
дидат средње или високо образовање стекао 
на мађарском наставном језику или је поло-
жио испит по програму. Лекарско уверење 
прилаже изабрани кандидат пре закључи-
вања уговора о раду. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати.
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ош „22. октобар“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 78
тел. 021/831-345

наставник економске групе 
предмета

наставник српског језика
за 45% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

наставник италијанског језика
за 33% радног времена

наставник латинског језика
за 22% радног времена

наставник хигијене
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према 
Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Службени гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008 и 11/2008).

Секретар
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према 
члану 68 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011).

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање 
радног односа и услова у погледу стручне 
спреме, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове предвиђене Законом о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Уз прија-
ву на конкурс доставити: уверење о држа-
вљанству Републике Србије и оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми. 
Наведено лекарско уверење кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду. Уверење 
о некажњавању прибавља школа. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва доставити на наведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 15 
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ош „вук караЏиЋ“
21400 Бачка Паланка, Доситејева 3

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стече-
но на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), 
почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису које је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога; обука и 
положен испит за директора установе (након 
доношења подзаконског акта који ће пропи-
сати програм обуке, начин и поступак пола-
гања испита за директора); пет година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да кандидат испуњава услове наве-
дене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс доставити: диплому о стеченом образо-
вању; доказ о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о пет година рад-
ног стажа на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог високог образовања 
(потврда издата од стране послодавца); рад-
ну биографију. Докази о испуњености услова 
достављају се у оригиналу или као оверене 
фотокопије. Лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат. Доказ о неосуђиваности 
прибавља установа. Рок за пријављивање је 
15 дана. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

универзитет  у новоМ 
Саду МедиЦинСки 
ФакуЛтет нови Сад
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3
тел. 021/420-677, 420-678

Расписује конкурс за избор у звање и 
на радно место за следеће уже научне 
области:

Сарадник у настави за ужу 
научну област Физикална 
медицина и рехабилитација
на одређено време 1 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 
Факултету)

УСЛОВИ: студент мастер академских или 
специјалистичких студија, завршене студије 
првог степена са просечном оценом нај-
мање осам или завршене интегрисане сту-
дије медицине са просечном оценом најмање 
осам, општи и посебни услови предвиђе-
ни Законом о високом образовању, Стату-
том Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставни-
ка, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду.
Посебан услов: Кандидати који конкуришу за 

клиничке наставне предмете подносе доказ о 
радном односу у здравственој установи која 
је наставна база Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: краћу биографију, дока-
зе о испуњености услова конкурса (оверене 
копије диплома, за клиничке предмете доказ 
о радном односу у здравственој установи која 
је наставна база Медицинског факултета, 
списак радова и публикација, оригинал или 
фотокопије радова и публикација, доказе о 
њиховом објављивању, доказе о педагошком 
искуству и позитивно оцењеној педагошкој 
активности). Доказ о некажњавању прибави-
ће Медицински факултет службеним путем. 
Пријаве са документацијом подносе се писар-
ници Медицинског факултета у Новом Саду, 
Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком: „За 
конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ош „коСта триФковиЋ“
21000 Нови Сад, Берислава Берића 2
тел. 021/444-063
е-mail: kostat@neobee.net

професор српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу 
са чл. 3 тачка 1 Правилника о стручној спре-
ми наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 6/96) и услови прописани Законом 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).

професор техничког и 
информатичког образовања
за 70% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у скла-
ду са чл. 3 тачка 15 Правилника о стручној 
спреми наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 6/96) и услови прописани Зако-
ном о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).

професор математике
за 70% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у скла-
ду са чл. 3 тачка 10 Правилника о стручној 
спреми наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 6/96) и услови прописани Зако-
ном о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).

професор немачког језика
за 22% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу 
са чл. 3 тачка 3 Правилника о стручној спре-
ми наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 6/96) и услови прописани Законом 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).
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професор разредне наставе
на одређено време до краја 
школске године
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у скла-
ду са чл. 2 Правилника о стручној спреми 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96) и услови прописани Законом о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достави-
ти следећу документацију (у оригиналу или 
оверене фотокопије докумената): диплому о 
стеченој стручној спреми, уверење о држа-
вљанству и извод из матичне књиге рође-
них. Уверење о здравственој способности 
кандидат ће доставити по коначности одлуке 
директора о избору, а пре закључења уго-
вора о раду. Установа прибавља доказ про-
писан чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Пријаве са доказима слати на наведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

универзитет у новоМ Саду 
ФакуЛтет Спорта и 
ФизиЧког ваСпитаЊа
21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188/лок. 124

доцент за ужу научну област 
основне научне дисциплине 
у спорту и физичком 
васпитању, са одговарајућим 
референцама за теорију и 
методику физичког васпитања 
1 и 2
на одређено време 60 месеци

УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени 
су Законом о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/2005), Статутом и Правилни-
ком о организацији и систематизацији посло-
ва Факултета спорта и физичког васпитања у 
Новом Саду и Правилником о ближим усло-
вима за избор у звање наставника Универзи-
тета у Новом Саду. Кандидати уз пријаву на 
конкурс достављају: оверену копију дипломе 
доктора наука из одговарајуће научне обла-
сти, биографију са неопходним елементи-
ма за писање извештаја, списак стручних и 
научних радова, као и саме радове.

асистент за ужу научну 
област основне научне 
дисциплине у спорту и 
физичком васпитању са 
одговарајућим референцама 
за кинезитерапију
на одређено време 36 месеци

УСЛОВИ: уписане докторске студије или ака-
демски назив магистра наука и прихваће-
на докторска теза са завршеним претход-
ним нивоима студија са укупном просечном 
оценом најмање 08,00. Кандидат треба да 

испуњава услове који су предвиђени Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005) и Статутом Факултета.

асистент за ужу научну област 
основне научне дисциплине 
у спорту и физичком 
васпитању са одговарајућим 
референцама за гимнастику
на одређено време 36 месеци

УСЛОВИ: уписане докторске студије или ака-
демски назив магистра наука и прихваће-
на докторска теза са завршеним претход-
ним нивоима студија са укупном просечном 
оценом најмање 08,00. Кандидат треба да 
испуњава услове који су предвиђени Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005) и Статутом Факултета.

ош „МихајЛо пупин“
21203 Ветерник, Краља Александра 38
тел. 021/821-035

наставник техничког и 
информатичког образовања
за 20% норме часова

УСЛОВИ: стручна спрема према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи.

Сервирка

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема, 
положен испит о основним знањима о хигије-
ни намирница и о личној хигијени.

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати 
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да доставе: 
краћу биографију, уверење о држављанству 
издато у последњих шест месеци (оригинал 
или оверена фотокопија), оверен препис или 
фотокопију дипломе о стеченом образовању. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ош „МиЛош ЦрЊанСки“
21230 Жабаљ, Трг Светог Саве 4
тел. 021/831-377

Сервирка

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да имају и о 
истом поднесу у оригиналу или у овереној 
копији: доказ о одговарајућој врсти и степе-
ну стручне спреме (III степен стручне спре-
ме); лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности; потврду да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у члану 120 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; уверење о држављанству Репу-
блике Србије-не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених. Уз пријаву на 
конкурс доставити доказ о стручној спреми, 
уверење о држављанству и извод из мати-
чне књиге рођених. Лекарско уверење се 

доставља пре закључења уговора о раду, а 
уверење о неосуђиваности прибавља школа. 
Пријаве се доказима о испуњавању услова 
конкурса слати на наведену адресу, са назна-
ком: „Оглас за сервирку“ или донети лично 
у секретаријат школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

П а н ч е в о

ош „предраг коЖиЋ“
26224 Дубовац, Цара Лазара 94
тел/факс: 013/767-081
e-mail: оsdubovac@hemo.net, оsdubovac@cat.rs

наставник математике
са 88,88% радног времена

наставник енглеског језика
са 84,44% радног времена

УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу 
са чланом 130 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. У радни однос може 
да буде примљен кандидат који испуњава и 
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити доказе о испуњавању услова: ори-
гинал или оверену копију дипломе о одгова-
рајућем образовању (фотокопија не старија 
од 6 месеци), оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(фотокопија да није старија од 6 месеци) и 
извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење (оригинал или оверена копија не 
старија од 6 месеци) подноси се пре закљу-
чивања уговора о раду, проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. 
Доказ о неосуђиваности из става 1 тачка 3 
члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прибавља установа. Одлу-
ку о избору кандидата директор ће донети у 
року од 30 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на адресу школе.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

Наука и образовање
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П о ж а р е в а ц

предшкоЛСка уСтанова  
„љубиЦа вребаЛов“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

васпитач

УСЛОВИ: II или I спепен високих студија за 
образовање васпитача, VI степен стручне 
спреме, виша школа за образовање васпи-
тача; да кандидат испуњава услове наве-
дене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати уз 
пријаву морају да доставе: оверену фотоко-
пију дипломе, уверење о положеном струч-
ном испиту (уколико кандидат има положен 
стручни испит) и уверење о држављанству. 
Уверење о здравственој способности изабра-
ни кандидат подноси приликом закључивања 
уговора о раду, док је предшколска устано-
ва дужна да по службеној дужности прибави 
уверење да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Одлуку о избору кандидата 
директор ће донети у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секре-
тара Предшколске установе, на број телефо-
на: 012/2010-308.

ош „вук караЏиЋ“
12000 Пожаревац, Моравска 2
тел/факс: 012/223-375

библиотекар
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове наведене у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да поседују 
одговарајуће образовање, и то: кандидати за 
радно место наставника треба да испуњавају 
услове из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и да поседују 
степен и врсту образовања прописану Пра-
вилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („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, 3/2010). Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да доставе оригина-
ле или оверене фотокопије следећих докуме-
ната (обавезно): уверења о држављанству; 
доказа о стеченој стручној спреми. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима и децом се дос-
тавља пре закључења уговора о раду, док 
уверење из казнене евиденције прибавља 
школа по службеној дужности. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 

узети у разматрање. Фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног орга-
на неће се узети у обзир. Пријаве слати на 
адресу школе.

предшкоЛСка уСтанова 
„љубиЦа вребаЛов“
12000 Пожаревац

директор

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за вас-
питача или стручног сарадника стечено на 
студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струков-
не студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и нај-
мање 5 година рада у струци; или на сту-
дијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), односно студија-
ма у трајању од три године или више обра-
зовање и најмање 10 година рада у струци; 
да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву на конкурс доставе: биографију; ове-
рену фотокопију дипломе; уверење о држа-
вљанству Републике Србије; потврду о оства-
реном радном стажу у области васпитања и 
образовања; извод из матичне књиге рође-
них; програм рада за мандатни период; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом подноси се пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ да лице није 
осуђивано прибавља установа. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса на сајту Националне службе 
за запошљавање (28.12.2011). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ош „јован шербановиЋ“
12316 Крепољин
тел. 012/642-190

Стручни сарадник-психолог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве у погледу врсте и степена стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи, да поседује лекарско уверење, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање шест месеци 
или није правоснажном пресудом осуђен за 
кривично дело против достојанства лично-
сти и морала, полне слободе, без обзира на 
изречену санкцију, да има држављанство 
Републике Србије. Зарада се обрачунава пре-
ма одредбама Посебног колективног уговора 
за основне школе Републике Србије. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса.

Спремачица
за рад у издвојеном одељењу Сиге

УСЛОВИ: завршено најмање основно обра-
зовање, лекарско уверење о способности за 

рад, да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање шест месеци или није правоснаж-
ном пресудом осуђен за кривично дело про-
тив достојанства личности и морала, полне 
слободе, без обзира на изречену санкцију, да 
има држављанство Републике Србије. Зара-
да се обрачунава према одредбама Посебног 
колективног уговора за основне школе Репу-
блике Србије. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити на адресу школе, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса.

П р и ј е П о љ е

иСправка деЛа конкурСа 
ош „Свети Сава“
36315 Баре
тел. 020/484-009

Конкурс објављен 28.12.2011. године у 
публикацији „Послови“, исправља се за 
радно место: професор математике, за 
89% норме, тако што уместо наведеног 
треба да стоји: професор математике, 
за 89% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са функ-
ције.

с м е д е р е в о

ош „вук караЏиЋ“
11420 Смедеревска Паланка, Првомајска бб
тел. 026/321-423

наставник математике
на одређено време ради замене 
запосленог одсутног преко 60 дана 

наставник математике
за 12 часова у настави недељно

УСЛОВИ: висока стручна спрема одгова-
рајућег занимања, по Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, да кандидат испуњава 
услове прописане у чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Канди-
дати су дужни да уз пријаву приложе: краћу 
биографију, адресу и број телефона, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној стручној 
спреми, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључивања уговора о раду. Уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља 
установа. Наведена документа не могу бити 
старија од 6 месеци, а фотокопије морају 
бити оверене од надлежног органа, као доказ 
да су верне оригиналу. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“.

Наука и образовање
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ош „братСтво-јединСтво“
25270 Бездан, Жртава фашизма 25
тел. 025/810-322

професор енглеског језика
двојезично

професор физике
за 70% радног времена, двојезично

професор биологије
за 45% радног времена, двојезично

професор српског језика као 
нематерњег
двојезично

професор математике
за 89% радног времена, двојезично

професор информатике
за 10% радног времена, двојезично

УСЛОВИ: познавање мађарског језика на нас-
тавном нивоу-потврда о познавању мађарског 
језика на наставном нивоу са стручном спре-
мом по важећем Правилнику о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; да кандидати испуња-
вају услове утврђене у чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Кандидат 
уз пријаву прилаже: уверење о држављанству; 
оверен препис дипломе о стеченој стручној 
спреми. Кандидат који буде изабран доставља 
уверење да има психофизичку и здравствену 
спсобност за рад са децом и ученицима. Потвр-
ду да кандидат није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак, прибавља 
установа. Рок за пријаву је 8 дана.

ош „никоЛа теСЛа“
24242 Бачки Брестовац, Маршала Тита 81
тел. 025/881-041

наставник музичке културе
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
боловања, са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 8 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има одгова-
рајуће високо образовање-VII/1 степен струч-
не спреме, дипломирани музичар. Услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и 
проверавају у току рада. Поред горенаведених 
општих услова, кандидат трба да испуњава и 
услове Правилника о систематизацији посло-
ва и задатака школе. Уз пријаву кандидат 
доставља: оверену фотокопију дипломе-пре-
пис дипломе о одговарајућој стричној спре-
ми; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); уверење о некажњавању (не ста-
рије од 6 месеци). Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

сремск а митровица

ош „СЛободан бајиЋ паја“
22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/436-166

школски педагог
за рад у матичној школи у 
Пећинцима, а повремено и у 
осталим подручним одељењима 
(Сибач, Попинци, Прхово, 
Суботиште, Брестач, Доњи 
Товарник, Огар)

УСЛОВИ: професор педагогије; дипломирани 
педагог-општи смер или смер школске педа-
гогије; дипломирани школски педагог-психо-
лог; дипломирани педагог. Кандидати поред 
одговарајућег образовања, треба да испуња-
вају и услове наведене у чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Кандидати уз пријаву треба да приложе сле-
деће доказе: диплому о стеченој стручној 
спреми (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци). 
Лекарско уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступа-
ка. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. 
Све пријаве са документацијом доставити на 
адресу школе, лично или поштом. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Информације на број 
телефона: 022/436-166. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ош „никоЛа теСЛа“
22304 Нови Бановци, Школска 2
тел. 022/341-314, 342-505

наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
радника са одсуства

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спре-
ме, испуњеност услова за наведено радно 
место из Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи.

наставник математике
са непуним радним временом, 4 
часа обавезне наставе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, испуње-
ност услова за наведено радно место из Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи.

наставник грађанског 
васпитања у другом циклусу 
основног образовања и 
васпитања
на одређено време до краја 
школске 2011/2012. године, са 
непуним радним временом, 4 часа 
обавезне наставе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, испуње-
ност услова за наведено радно место из Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них програма у основној школи.

ОСТАЛО: Поред наведене стручне спреме, 
кандидат треба да испуњава и остале услове 
предвиђене чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Уз пријаву 
доставити: извод из матичне књиге рођених 
(не старији од шест месеци), диплому о сте-
ченој стручној спреми (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); рад је у две смене. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом на адресу школе 
или лично у времену од 08,00 до 14,00 часова, 
у секретаријату школе. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у разматрање.

с У б о т и ц а

виСока шкоЛа 
Струковних Студија 
за образоваЊе 
ваСпитаЧа и тренера
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/547-870

Расписује конкурс за избор у звање и 
заснивање радног односа:

Сарадник у настави за 
предмет психолошке науке
са 30% радног времена, на 
одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани психолог.

Сарадник у настави за 
предмете социолошке науке
на одређено време, са 30% радног 
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани социолог.

Сарадник у настави за 
предмете медицинских наука
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор 
медицине.

Сарадник у настави за 
предмет физичко васпитање и 
спорт
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, профе-
сор физичког васпитања и спорта или профе-
сор физичког васпитања и кинезитерапије.

Сарадник у настави за 
предмет музичке уметности
на одређено време, са 30% радног 
времена

Наука и образовање
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани музички уметник или дипломирани 
композитор.

Саветник у настави за предмет 
ликовне уметности
на одређено време, са 70% радног 
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани ликовни уметник.

Сарадник у настави за 
предмет менаџмент и бизнис
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани менаџер.

ОСТАЛО: Високошколска установа бира у 
звање сарадника у настави на студијама 
првог степена, студента мастер академских 
или специјалистичких студија који је студије 
првог степена завршио са укупном просечном 
оценом најмање осам. За сарадника у наста-
ви из уметничког поља може бити изабрано 
лице које има високо образовање првог сте-
пена, укупну просечну оцену најмање осам 
и најмање девет из групе предмета за коју 
се бира, у складу са општим актом висо-
кошколске установе, уколико у тој области 
нису предвиђене мастер академске студије. 
Посебни услови за избор у звање сарадника 
у настави утврђују се општим актом високош-
колске установе. Са лицем из става 1 овог 
члана закључује се уговор о раду на пери-
од од годину дана, уз могућност продужења 
уговора за још једну годину, у току трајања 
студија, а најдуже до краја школске године 
у којој се студије завршавају. Са лицем из 
става 2 овог члана уговор о раду се закљу-
чује на период од годину дана, уз могућност 
продужавања за још једну годину. Уговор о 
раду закључује орган пословођења високош-
колске установе, а према одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008 и 44/2010) и 
прописаним стандардима. Кандидати су оба-
везни да приложе следећу документацију: 
оверене дипломе о завршеном школовању 
(основне, специјалистичке, магистарске или 
докторске студије), радну биографију са 
библиографијом и радовима, извод из мати-
чне књиге рођених, извод из матичне књи-
ге држављана, судско уверење да се против 
њих не води кривични поступак, уверење о 
здравственом стању и фотокопију личне кар-
те. Кандидатима који тражена документа већ 
имају у персоналним досијеима који се чувају 
код оглашивача, иста ће бити призната. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова 
подносе се Високој школи струковних студија 
за образовање васпитача и тренера у Суботи-
ци, Банијска 67, у року од осам дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непо-
тпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се разматрати.

ш а б а ц

пу „поЛетараЦ“
15225 Владимирци, Омладинска 3

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа; да кан-
дидат испуњава услове наведене у чл. 120 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат уз пријаву треба да дос-
тави: доказ да поседује одговарајуће обра-
зовање (оверену фотокопију дипломе); да 
је држављанин Републике Србије (уверење 
о држављанству РС-не старије од 6 месеци). 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење 
о психичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља установа. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса слати на 
горенаведену адресу. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „Лаза к. ЛазаревиЋ“
15357 Клење, Дринска 1
тел. 015/457-026

наставник српског језика
са 90% радног времена

наставник математике
са 60% радног времена

наставник математике

наставник географије
са 70% радног времена, на 
одређено време до краја мандата 
директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању, у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и сарадника у настави у основној 
школи; да кандидат испуњава услове утврђе-
не у чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања.

шеф рачуноводства
на одређено време до 31.08.2012. 
године

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спре-
ме у наведеном занимању, у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и сарадника у настави 
у основној школи; да кандидат има најмање 
годину дана радног искуства на финансијско-
књиговодственим пословима; да испуњава 
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да дос-
тави: оверену копију дипломе; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци). По извршеном 
избору, а пре закључења уговора о раду, 
кандидат доставља уверење о здравственој 
способности. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком „За оглас“ или доставити 
лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

в а љ е в о

оСновна шкоЛа 
„војвода Живојин МишиЋ“
14202 Рајковић
тел. 014/68-469

наставник физике
са 50% радног времена, за рад 
у матичној школи и издвојеном 
одељењу у Брежђу, на одређено 
време, а најдуже до краја школске 
2011/2012. године

наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Ђурђевцу, на одређено време, 
а најдуже до краја школске 
2011/2012. године

наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу 
у Брежђу, на одређено време, 
а најдуже до краја школске 
2011/2012. године

УСЛОВИ: VII степен одговарајуће стручне 
спреме и друго према важећем Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи.

помоћни радник-спремачица
за рад у издвојеном одељењу у 
Ђурђевцу

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду и Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидати тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
радних места ОШ „Војвода Живојин Мишић“, 
Рајковић: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни 
да доставе сва документа којима потврђују 
испуњеност општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду 
и услова предвиђених чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011): 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању, уверење о држављанству РС и извод из 
матичне књиге рођених. Доказ о поседовању 
психичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се по закљу-
чивању уговора о раду, а уверење да канди-
дат није осуђиван и кажњаван за кривична 
дела за која се изриче забрана рада, приба-
вља школа. У току трајања поступка избо-
ра кандидата, пријављени кандидати који 
испуњавају услове конкурса дужни су да се 
подвргну претходној провери психифизичких 
способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошља-
вање. Сви докази морају бити достављени 
као оригинали или оверене фотокопије ори-
гинала. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс“.

Наука и образовање
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в ра њ е

поништеЊе деЛа огЛаСа 
ош „браниСЛав нушиЋ“
Ратаје, 17521 Ристовац
тел. 017/59-035

Оглас објављен 07.12.2011. године 
у публикацији „Послови“, за радно 
место: професор музичке културе, са 
25% радног времена, за рад у школи у 
Буштрању, поништава се у целости. У 
осталом делу оглас остаје непромењен.

в р ш а ц

ош „бранко радиЧевиЋ“
26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

помоћни радник
за рад у издвојеном одељењу у 
Влајковцу

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Уз прија-
ву кандидати подносе: оверену фотокопију 
сведочанства или дипломе, уверење о држа-
вљанству (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом (лекарско уверење) подноси канди-
дат изабран на конкурсу, пре закључења уго-
вора о раду. Уверење да кандидат није осуђи-
ван прибавља школа. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса.

ош „Моша пијаде“
26335 Гудурица, Трг ослобођења 2
тел. 013/881-012

наставник немачког језика
са 30% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломира-
ни филолог за немачки језик и књижевност. 
Кандидат треба да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, што се утврђује лекарским уверењем 
и провером психофизичких способности код 
Националне службе за запошљавање у Вршцу, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у члану 120 став 1 
тачка 3 важећег Закона о основама система 
образовања и васпитања (овај доказ прибавља 
школа по службеној дужности), да има држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву кан-
дидат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању (не старије од 6 месеци), потврду о 
раду у области образовања; уверење о држа-
вљанству (оригинал или оверена копија-не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија-не ста-
рије од 6 месеци). Лекарско уверење кандидат 
је дужан да достави пре закључења уговора 
о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља 
школа службеним путем. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ош „Мара јанковиЋ“
26349 Кусић, Трг палих бораца 1
тел. 013/859-036
е-mail: аrаskovb@ptt.rs

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из 
члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС“, бр. 72/09), високо образовање сте-
чено на студијама другог степена, дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије, у складу са Законом о високом 
образовању или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставни-
ка основне школе, педагога или психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценце); да 
кандидат испуњава услове наведене у чл. 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања; најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Директор се бира на период од четири годи-
не. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву приложити: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству РС, ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту, потврду о рад-
ном искуству, преглед кретања у служби са 
биографским подацима (обавезно), доказе о 
својим стручним и организационим способ-
ностима (необавезно). Уверење о некажња-
вању по службеној дужности прибавља 
школа, доказ о психичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доста-
вља кандидат који је одлуком школског одбо-
ра изабран, ради достављања документације 
Покрајинском секретаријату за образовање. 
Испит за директора школе изабрани канди-
дат у обавези је да положи у законском року, 
након доношења подзаконског акта од стра-
не министра просвете. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и на број телефона: 013/859-036.

ош „Сава МунЋан“
26340 Крушчица, Саве Мунћана 45
тел. 013/858-015
е-mail: оssava@аrenapo.оrg

наставник чешког језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани филолог за чешки језик, професор 
чешког језика, да кандидат испуњава усло-
ве прописане у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз прија-
ву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оверену диплому о стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држа-
вљанству РС. Лекарско уверење подноси се 
пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности кандидата прибавља устано-
ва (члан 120 став 4 Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања). Непотпуне 
и неблаговремено приспеле пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања.

з а ј е ч а р

ош „вук караЏиЋ“
19350 Књажевац, Омладинска 3
тел. 019/731-324, 732-606

наставник народне традиције
на одређено време до повратка 
радника са боловања, са 35% 
радног времена

наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
радника са боловања, са 33% 
радног времена

наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи. 
Уз пријаву на конкурс обавезно доставити 
следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (да није старије 
од 6 месеци). Изабрани кандидат је у обаве-
зи да пре закључења уговора о раду достави 
доказ да поседује здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, а надлежна служ-
ба за послове запошљавања вршиће проверу 
психофизичких способности. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

ош „МЛадоСт“
19350 Књажевац, Боре Станковића бб
тел. 019/731-620

наставник математике
са 95% радног времена

наставник географије
са 30% радног времена

наставник информатике и 
рачунарства
са 10% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање (у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи) и да 
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: доказ о држављанству Републике 
Србије; оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. Кандидати који буду 
испуњавали услове конкурса пре доношења 
коначне одлуке о избору кандидата биће 
упућени на проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. О 
месту и датуму провере кандидати ће бити 
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обавештени по истеку рока за подношење 
молби. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

еконоМСко-трговинСка 
шкоЛа
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Стручни сарадник-школски 
педагог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, у радни однос може да буде 
примљен наставник и стручни сарадник који 
испуњава услове за пријем прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11); да има одговарајуће образовање, 
односно врсту стручне спреме, сагласно Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама. Докази о испуњености 
услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључивања 
уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља 
установа. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова огласа доставити на адресу школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања.

з р е њ а н и н

поништеЊе огЛаСа 
ош „Стеван книЋанин“
23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4
тел. 023/567-001

Оглас објављен 21.12.2011. године 
у публикацији „Послови“, за радно 
место: наставник руског језика у дру-
гом циклусу образовања и васпитања, 
са 44% радног времена, поништава се 
у целости.

ош „др бошко вребаЛов“
23270 Меленци, Српских владара 63
тел/факс: 023/741-230
Е-mail: оsmelenci@zrlocal.net

наставник немачког језика 
у другом циклусу основног 
образовања и васпитања
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, 
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
утврђене чл. 24 до 26 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), 
чл. 120 и 121 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11), чланом 3 Правилника 
о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службе-
ни 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), као и Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Др Бошко Вребалов“, Мелен-
ци. На основу члана 3 Правилника о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада у предметној 
настави из немачког језика могу да изводе 
следећа лица: професор, односно дипломи-
рани филолог за немачки језик и књижев-
ност. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: копију дипломе о завршеном 
факултету; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима прилаже се при-
ликом закључења уговора о раду. Доказ о 
неосуђиваности прибавља установа. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова конкурса 
достављају се у року од 15 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве доставити на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“.

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
утврђене чл. 24 до 26 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), 
чл. 120 и 121 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11), као и Правилником 
о организацији и систематизацији посло-
ва у ОШ „Др Бошко Вребалов“, Меленци. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: копију сведочанства о завршеној основ-
ној школи; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима прилаже се при-
ликом закључења уговора о раду. Доказ о 
неосуђиваности прибавља установа. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова конкурса 
достављају се у року од 15 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве доставити на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“.

ош „Стеван аЛекСиЋ“
23230 Јаша Томић, Маршала Тита 99
тел. 023/848-023

наставник енглеског језика у 
предметној настави у првом 
циклусу
са непуним радним временом

УСЛОВИ: а) професор енглеског језика; б) 
професор разредне наставе; ц) дипломирани 
филолог; д) дипломирани школски педагог 
или школски психолог; е) дипломирани педа-
гог или дипломирани психолог; ф) настав-
ник енглеског језика у складу са чл. 145 и 
146 Закона о основној школи; г) наставник 
енглеског језика са положеним стручним 
испитом по прописима из области образо-
вања или лиценцом за наставника; х) настав-
ник разредне наставе; и) лице које испуњава 
услове за наставника предметне наставе у 
основној школи, а које је на основним сту-
дијама положило испите из педагошке психо-
логије или педагогије, као и методике наста-
ве; ј) професор разредне наставе и енглеског 

језика; к) професор разредне наставе који 
је на основним студијама савладао програм 
модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски 
систем преноса бодова) и који поседује уве-
рење којим доказује савладаност програма 
модула и положен испит који одговара нивоу 
Ц1 Заједничког европског оквира. Лица под 
б), ц), д), е), х) и и) треба да поседују знање 
енглеског језика најмање на нивоу Б2 (Заје-
дничког европског оквира). Ниво знања Б2 
доказује се уверењем о положеном испиту на 
некој од филолошких катедри универзитета 
у Србији или међународно признатом испра-
вом за ниво знања језика који је виши од Б2 
(Ц1 или Ц2 Заједничког европскопг оквира), 
а чију ваљаност утврђује Министарство про-
свете и науке. Лице под ц) у обавези је да 
положи испите из педагошке психологије 
или педагогије и психологије, као и методи-
ке наставе. Кандидати треба да савладају и 
обуку за наставу из страног језика на раном 
узрасту у трајању од 25 сати у организацији 
Завода за унапређење васпитања и обра-
зовања - Центар за професионални развој, 
односно друге организације коју овласти 
Министарство просвете и науке.

наставник енглеског језика у 
предметној настави у другом 
цилусу
са непуним радним временом

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

наставник математике
са непуним радним временом
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломи-
рани математичар за рачуноводство и инфор-
матику, дипломирани математичар-информа-
тичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике-матема-
тике, дипломирани математичар астроном, 
дипломирани математичар-примењена мате-
матика, дипломирани информатичар.

наставник немачког језика
са непуним радним временом

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

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове про-
писане у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; дозвола за рад-
лиценца. Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси: оригинал, оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној школи; 
оригинал, оверен препис или оверену фото-
копију дозволе за рад-лиценце; уверење о 
држављанству. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности изабрани кандидат 
доставиће установи пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности 
кандидата за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
а уверење о здравственој способности издаје 
надлежна здравствена установа. Уверење о 
некажњавању кандидата прибавља установа 
службеним путем. Пријава са документима 
подноси се у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на горенаве-
дену адресу.

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

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

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

У јануару 2012. ћу имати 61 годину и 26 година радног стажа. Последње за-
послење траје већ три године непрекидно и то код приватног послодавца. На-
жалост, моје предузеће је у кризи и због недостатка посла ће кренути у пос-
тупак отпуштања радника као технолошких вишкова. Претпостављам да ћу 
и ја бити један од њих и занима ме да ли могу да остварим право на новчану 
накнаду и каква је процедура (чуо сам да је услов отпремнина)? Напомињем 
да сам пре десетак година примао новчану накнаду, па ме занима да ли и то 
има утицаја. Такође, занима ме да ли имам право на отпремнину, с обзиром да 
у предузећу радим тек три године и како да остварим ово своје право? До сада 
нисам узимао отпремнину.
Лице коме је радни однос престао по једном од законом предвиђених основа може остварити 
право на новчану накнаду, ако се пријави Националној служби за запошљавање према месту 
свог пребивалишта и поднесе захтев за новчану накнаду. Детаљније информације о роковима 
за подношење захтева као и о трајању и висини новчане накнаде можете пронаћи на интернет 
страници Националне службе за запошљавање. 
Напомињемо да се у стаж осигурања за новчану накнаду не урачунава стаж за који је већ ост-
варено право на новчану накнаду, па будући да сте већ користили ово право, дужина трајања 
новчане накнаде за поновно право одредиће се само на основу новостеченог стажа осигурања 
за случај незапослености.
Ваше питање које се односи на основ престанка радног односа као запосленом за чијим је радом 
престала потреба услед технолошких, економских или организационих промена, регулисано 
је Законом о раду. Указујемо да је одредбом члана 158 регулисана обавеза послодавца да пре 
отказа уговора о раду по овом основу, запосленом исплати отпремнину. Исплата отпремнине 
није услов за остваривање права на новчану накнаду.

Запослена сам у основној школи, на одређено време, као замена професора који се 
ускоро враћа на посао. Један од услова за пријем у радни однос била је и провера пси-
хофизичких способности, која је обављена у Националној служби за запошљавање. 
Сада сам конкурисала за посао у другој школи и поново сам позвана на тестирање. Да 
ли је то неопходно, с обзиром да сам ту проверу већ успешно прошла?
Закон о основама система образовања и васпитања, члан 130, прописује да обавезну проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. С обзиром да је од ваше последње провере прошло више од шест месеци, неопходно ју 
је поновити. Психолошко тестирање и разговор обављају психолози. Да бисте на психолошкој про-
цени дали свој максимум и приказали се у најбољем светлу, потребно је да дођете одморни и на 
време. Понесите личну карту или неки други документ којим доказујете свој идентитет, хемијску 
оловку и наочаре, уколико их користите за читање/писање. Само тестирање може да траје од 1 до 
3 сата, те препоручујемо да дођете сити, како би вам концентрација била боља.

Решењем Националне службе за запошљавање - Филијала Пирот, од 22.01.2010. призна-
то ми је право на новчану накнаду, у трајању од 24 месеца, почев од 31.12.2009. године. 
Мени је исплаћено до 7. месеца ове године, после тога исплата је обустављена, из мени 
непознатог разлога. Колико знам, новчана накнада припада незапосленом у трајању 
од 24 месеца, уколико до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију 
(у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању), недостаје до две го-
дине, као што је случај са мном. Када ми је престала исплата новчане накнаде уложио 
сам приговор Филијали Пирот, али до данас одговора нема. У Испостави Бела Паланка 
рекли су ми да поднесем захтев за пензију, што сам и учинио. Добио сам решење од 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање - Филијала Пирот, где ми се 
одбија захтев да ми се призна право на старосну пензију, зато што ми недостаје 7 ме-
сеци за испуњење једног од услова за одлазак у пензију. У питању је период када је 
Национална служба за запошљавање престала да исплаћује новчану накнаду. На то 
решење уложио сам жалбу другостепеном органу – Републичком фонду за пензијско 
и инвалидско осигурање, Дирекција, жалба ми је уважена, а решење првостепеног ор-
гана поништено. Предмет је враћен првостепеном органу на поновни поступак и од-
лучивање. Првостепени орган је погрешно одлучио, како пише у решењу, па је уместо 
закључком о прекиду поступка, сходно чл. 134 Закона о општем управном поступку, 
цитирам: „Овим чланом прописано је да ако орган који води поступак наиђе на питање 
без чијег се решења не може решити сама управна ствар, а то питање чини самосталну 
правну целину за чије је решење надлежан суд или други орган (претходно питање), он 
може, под условима из овог закона, сам расправити то питање или поступак прекинути 
док надлежни орган то питање не реши“. Молим вас да ми кажете која су моја права у 
поступку стицања права на старосну пензију?
С обзиром да нисте навели да ли сте добили решење о престанку права на новчану накнаду, нити 
да ли сте се жалили на исто, немамо довољно елемената за конкретно објашњење о процесу који 
је предузет у вашем случају. Наиме, говорите о поступку пред ПИО фондом, али не и да сте покре-
нули поступак како бисте утврдили зашто је Национална служба престала са исплатом новчане 
накнаде. За детаљније информације обратите се запосленима у Филијали Пирот, задуженим за 
послове осигурања.

осигУрање за слУчај 
незаПослености
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Поред бесплатних програма приправништва, преква-
лификације и доквалификације, обука за потребе тр-
жишта рада и основног образовања одраслих, у оквиру 
којих се стичу нова знања, саветници у НСЗ незапосле-
ним лицима помажу и да науче како да напишу добар 

CV, пропратно писмо и како да се најбоље представе послодавцу 
приликом разговора за посао. 

Обука за активно тражење посла у НСЗ се држи већ 10 го-
дина, а међу првима који су је изводили је Татјана Мијушковић, 
некадашњи саветодавац, а данас шеф Службе у Земуну. Осим што 
руководи земунском службом, Татјана и данас често учествује 
или прати извођење ових обука, а повод за овај разговор је недав-
но одржан семинар за специфичну циљну групу.

оснаживање теже запошљивих
„Реч је о обуци за активно тражење посла у КП заводу за жене 

у Пожаревцу. Једини критеријум за састављање групе од 7 полаз-
ница био је да све осуђенице излазе на слободу током јануара. По-
лазнице су активно учествовале у свим вежбама током обуке, коју 
су пратиле и две васпитачице, специјални педагози. Управница 
ове установе, Анка Гогић Митић, захвалила нам се на ангажовању 
и одржавању овакве врсте обуке и изразила наду да ће се сарадња 
наставити,“ прича Татјана о гостовању у Пожаревцу, потврђујући 
да НСЗ и на овај начин покушава олакшати пут до посла и ресо-
цијализацију теже запошљивим категоријама. 

Обуке за активно тражење посла су у већини филијала НСЗ 
врло посећене, зато питамо Татјану колико људи се запосли након 
завршене обуке. 

„Ове обуке су уз неколико модификација увек давале добре 
резултате, иако их није могуће прецизно измерити. Ако научите 
како да на прави начин тражите посао и покажете своје знање, 
способности и вештине приликом конкурисања, како да правилно 
и квалитетно напишете радну биографију, да се на прави начин 
обратите послодавцу и успоставите добру комуникацију, ојачаће-
те и своје самопоуздање, а тиме ће се повећати шансе за успех. 
Знаћете где да потражите информације о слободним пословима, 
а посебно значајним сегментом сматрам увежбавање разговора 
са послодавцем. 

У циљу смањења дугорочне незапослености и социјалне 
искључености, као и у циљу јачања мотивације и оснаживања 
тражилаца запослења у проналажењу посла, организује се и мо-
тивационо активациони семинар. То је једнодневна обука, која 
се одржава једном недељно у Служби, намењена лицима у ду-
горочној незапослености. Редовно пратим ову обуку коју изводи 
саветник за запошљавање и морам истаћи да даје доста добре 
резултате. 

Такав семинар смо држали и за још једну теже запошљиву 
категорију, припаднике ромске националности. При томе смо 

остварили одличну сарадњу са Удружењем Рома из Земуна, које 
је слало кандидате, а ми смо формирали групе. Услов је био да се 
кандидати налазе на нашој евиденцији незапослених. У Филијали 
за град Београд вишеструко је премашена планирана квота за ове 
обуке“, каже Татјана.

Саветници за запошљавање учествују и у селекцији и упући-
вању лица на тренинг самоефикасности, који држе колеге психолози.

добра комуникација
Татјана Мијушковић је дипломирани социјални радник, у На-

ционалној служби је већ 10 година, а почела је као саветодавац 
на одређено време, у Служби Нови Београд. На евиденцији неза-
послених лица у НСЗ водила је готово сва занимања, од НК радни-
ка до високообразованих људи и сматра да је то добро искуство. 
Три године је била руководилац Службе на Звездари, а затим у 
Земуну. 

Као руководилац највише цени повратне информације од 
клијента, јер јој, како каже, помажу да успостави још бољу кому-
никацију са клијентима, посебно са послодавцима са територије 
општине Земун. 

„Током 2011. године успостављена је сарадња са близу 100 
послодаваца са територије наше општине, који нам се раније нису 
обраћали за услуге. Општина Земун донела је Локални акциони 
план за младе, као и Локални акциони план запошљавања. Локал-
ни савет за запошљавање функционише од 2006. године, од 2008. 
године нешто интензивније. Сви актуелни програми и активне 
мере се презентују партнерима на локалном тржишту, а све у 
циљу јачања и унапређења  социјалног дијалога. На презентација-
ма које тим поводом организујемо одзив послодаваца и социјал-
них партнера је изузетно висок. Захтева за учешће у програму 
„Стручна пракса“ у протеклој години било је 24, а за „Прву шансу“ 
74. Било је доста активности и у вези са радним ангажовањем осо-
ба са инвалидитетом“, истиче Татјана Мијушковић. 

Служба Земун активно учествује и у пројекту „Друга шанса“, 
као један од чланова локалног партнерског тима. Одлична са-
радња је успостављена са ОШ „Бранко Пешић“ и ОШ „Петар Кочић“. 

Татјана незапосленост идентификује као феномен који карак-
теришу три различите компоненте: економска, социјална и пси-
холошка. Све три имају подједнаку важност и тежину и зато овом 
проблему треба и прилазити мултидисциплинарно. Уз праксу 
која је врло битна, перманентно образовање сматра најважнијим у 
целом процесу између НСЗ и њених клијената, а предвиђа да ће у 
наредној години бити велико интересовање за самозапошљавање. 

	 	 	 	 	 	 СМЦ

Обукама против незапослености

Право на шансУ
Обука за активно тражење посла у НСЗ се држи већ 10 година, а међу првима који су је изводили је 

Татјана Мијушковић, некадашњи саветодавац, а данас шеф Службе у Земуну. За „Послове“ Татјана говори 
о семинарима одржаним за специфичне циљне групе, као што су осуђенице у КП заводу у Пожаревцу и 

припадници ромске националности, али и о доброј комуникацији са клијентима, као основи успешне сарадње 



   |  Број 446-447  |  04.01.2012. Бесплатна публикација о запошљавању 43  04.01.2012.  |  Број 446-447  |   

Атестирани заваривач једно је од најтраженијих занимања 
у Србији. Бројни здравствени ризици: зрачење, отровни гасо-
ви, прашина и високе температуре, разлози су што ни у Европи 
нема довољно атестираних заваривача. За ово ризично, али до-
бро плаћeно занимање, у Србији не постоји школа. Постоје обу-
ке и преквалификације, али пријављених има мало. Већи број 
обучених или увођење у школски систем овог занимања, поред 
покривања потреба наше привреде, омогућио би да се више до-
маћих фирми упосли на изградњи и одржавању енергетских по-
стројења широм Европе.

како до атеста
Иван Протић, двадесетпетогодишњи машински техничар из 

Шапца, одлучио је да постане варилац због добре зараде. Иако га 
је обука за први атест коштала више од 100 хиљада динара, добио 
је сталан посао и сада му фирма плаћа припрему за други атест.

„Најтежа је врућина, материјал се греје, али мора да се издр-
жи. Платио сам себи обуку за заваривање, овде већ радим месец 
дана, надам се да ћу отићи у иностранство, када завршим ову 
обуку“, каже Иван. 

Стручних заваривача, са неколико атеста, ипак нема довољ-
но. Тај ризичан, одговоран и тежак посао у иностранству плаћају 
много више него код нас. У Фабрици вагона у Краљеву конкурс за 
завариваче је стално отворен, јер кажу да људе које науче занату 
преузимају домаће и стране компаније, а неки и одустану због 
тежине посла.

У Центру за обуку заваривача „Термоелектро“ у Обреновцу, 
једином у Србији који издаје пет различитих међународно приз-
натих атеста, стотинак полазника годишње добије један од атеста 
за варење. Атестирани вариоци у „Термоелектру“ у сезони са пре-
ковременим радом зараде и до 250.000 динара. Ипак, у иностран-
ству су и бољи услови радa и веће зараде.

„Постоји велика потражња за кадром заваривача и они одла-
зе махом у земље у окружењу, тачније у Босну и Хрватску, а после 
тога у Пољску, Чешку и Немачку“, кажу у „Термоелектру“.

Национална служба за запошљавање, свесна недостатка 
овог кадра на тржишту рада, организује бесплатне обуке и прек-
валификације за завариваче. Организују се обуке у целој Србији, 
за атесте који подразумевају Маг поступак 135, затим ТИГ посту-
пак 147 и за електролучно заваривање. Послодавци су ове године 
тражили 446 заваривача, који се, према подацима НСЗ, запошља-
вају много лакше него друге професије. И ове године ће за неки од 
атеста бити оспособљено око 100 незапослених са евиденције НСЗ. 

обуке у панчеву
Обукама за руковаоце грађевинским машинама и заварива-

че са атестом за електролучно заваривање, завршава се циклус 
обука за тржиште рада предвиђених у 2011. години у Филијали 
Панчево НСЗ.

Обука за завариваче, коју је похађало 10 лица и за коју је вла-
дало велико интересовање, трајала је непуна 4 месеца. Од пред-
виђених 620 часова, 124 часа су обухватила теоријску наставу у 
ОУ „М. Кулић“ у Панчеву, а 496 часова се односило на практичну 
обуку у предузећу „Феромонт опрема“, такође у Панчеву. Пред-
ност при укључивању у обуку су имали дугорочно незапослени, 
са завршеном основном школом и професионално заинтересова-
ни кандидати.

Нешто мање од 3 месеца је требало руковаоцима грађе-
винских машина да упознају врсте, алате, одржавање, прописе 
и практичан рад на грађевинским машинама. Предност при 
укључивању у обуку имали су незапослени у трећем степену са-
обраћајне или техничке струке и дугорочно незапослени. Шест 
полазника је савладало теоријску и практичну наставу у из-
вођењу ОУ „Знање“.

Поред мотивације и жеље да се преквалификују, полазници 
су укључивани у обуке на основу резултата тестирања и лекар-
ског прегледа. Након завршетка обуке, спроведена је теоријска и 
практична провера знања из програмом предвиђених области, 
ради стицања сертификата. Свих 16 полазника успешно је завр-
шило обуку, па поред сертификата сада имају и атесте, што ће им 
бити од велике помоћи при тражењу посла.

Обуку за завариваче успешно је завршило и 10 полазника 
у Лесковцу. Извођач ове обуке, коју је у склопу својих редовних 
активности организовала Филијала Лесковац НСЗ, била је Обра-
зовна институција „Академија“ из Чачка. 

Центар	за	информисање

Атестирани заваривачи

НАПОРНО АЛИ ИСПЛАТИВО ЗАНИМАЊЕ
За ово ризично занимање у Србији не постоји школа. Одговоран и тежак посао заваривача у иностранству 
се плаћа много више него код нас. Национална служба за запошљавање, свесна недостатка овог кадра на 

тржишту рада, организује бесплатне обуке и преквалификације за завариваче
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Национална служба за запошљавање кроз интензивну сарадњу 
и подстицајне мере које нуди предузетницима, подстиче развој пре-
дузетништва, помаже запошљавање и отварање нових радних мес-
та. Директор Националне службе за запошљавање Дејан Јовановић 
и помоћник министра економије и регионалног развоја Дејан Раду-
ловић, недавно су у Параћину уручили уговоре о додели субвенције 
за самозапошљавање за 150 будућих предузетника са подручја два 
региона – Шумадија и Западна Србија и Јужна и Источна Србија.

бољи амбијент за пословање
„Остала сам без посла након дугогодишњег рада и на наговор 

саветника за запошљавање у Националној служби одлучила да 
своје искуство искористим и покренем бизнис. Отворила сам ту-
ристичку агенцију, а субвенција ће ми помоћи да је региструјем 
и опремим“, каже Светлана Станојевић, будућа предузетница из 
Параћина. Светлана је једна од 150 људи којима ће ова субвенција 
помоћи да покрену сопствени посао. Уговоре су, поред Параћинаца, 
добили и будући предузетници из Бора, Ваљева, Зајечара, Јагоди-
не, Ниша, Смедерева, Пожаревца, Краљева, Крушевца, Крагујевца и 
других градова које покривају ове филијале.

Присутне је у име Министарства економије и регионалног раз-
воја поздравио Дејан Радуловић, помоћник министра, који је упутио 
будуће предузетнике на финансијске и нефинансијске мере које ово 
министарство пружа малим и средњим предузећима.

„На држави и локалној самоуправи је да изграђује и побољшава 
институционални и правни амбијент за пословање. Наше министар-
ство спроводи Стратегију за развој малих и средњих предузећа и 
ради на олакшавању процедура, а предузетници од нас могу да оче-
кују и бесповратна средства и повољне кредитне линије за почетак 
пословања. Преко старт-ап кредита Фонда за развој од 2007. године 
отворено је 8 хиљада предузећа и преко 25 хиљада радних места. У 
наредној години, поред постојећих, увешћемо и повољне кредите за 
жене почетнице у бизнису“, рекао је Радуловић и најавио усвајање 
нове Стратегије регионалног развоја, која ће донети новине и у обла-
сти развоја предузетништва.

Национална служба за запошљавање је успела да дефинише 
нефинансијску и финансијску подшку предузетницима и тако омо-
гући отварање нових радних места и повољан амбијент за развој 
предузетништва.

искуство у служби предузетништва
„У 2011. години више од три хиљаде незапослених у Србији запо-

чело је предузетнички живот захваљујући бесповратним средстви-
ма Националне службе за запошљавање. Тако смо за један проценат 
ојачали сектор малих и средњих предузећа. За ову меру највише су 
заинтересоване особе са радним искуством, које ће уз предузетнич-
ке иницијативе бити искоришћено за покретање посла и евентуал-

но упошљавање чланова породица, као и суграђана. Они су прави 
хероји, јер у времену кризе користе своју креативност и ризикују 
улазећи у овакве пројекте. Тај ризик се у већини случајева испла-
ти, јер су наша истраживања показала да преко 80 процената ових 
предузећа успе да преброди прве, најризичније године пословања. У 
томе имају свесрдну подршку Националне службе, која поред оста-
лог, настоји да им помогне у најважнијем - освајању тржишта“, рекао 
је Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање. 
Он је подсетио да предузетницима НСЗ нуди низ услуга, усмерених 
ка остваривању бољих пословних резултата и одговорног пословања 
- посредује у запошљавању, обучава кадар, а пружа и финансијску 
подршку при запошљавању младих и особа са инвалидитетом или 
отварању нових радних места.

Домаћин свечаности био је Параћин. У име општине присутне 
је поздравио и помоћник председника општине и председник Ло-
калног савета за запошљавање Далибор Митић. „Уз помоћ активних 
мера за запошљавање Националне службе, у Параћину је ове годи-
не запослено 500 људи. Свој локални план запошљавања базирали 
смо на подршци предузетницима, отворено је 16 нових предузећа. 
Планирамо да у наредној години инвестирамо још више средстава 
у оживљавање предузетништва нашег краја. Такође, помогли смо 
и младима да се кроз волонтерски рад, са малом новчаном накна-
дом, припреме за будућу каријеру. Проблем незапослености и даље 
постоји, али заједно са партнерима чинимо све да га решимо. Сенку 
на наш труд бацају послодавци, који не поштују права радника и 
крше прописе“, рекао је Митић и позвао инспекцију рада и синдика-
те да се заједно са локалном самоуправом укључе у искорењивање 
ове појаве.  

А.Б.	и	И.М.

Уручени уговори o самозапошљавању

храбри ПредУзетници
У 2011. години више од три хиљаде незапослених започело је предузетнички живот захваљујући бесповратним 
средствима Националне службе за запошљавање. Они су прави хероји, јер у времену кризе користе своју 
креативност и ризикују улазећи у овакве пројекте. Да се ризик исплати показују истраживања, према којима преко 
80 процената ових предузећа успе да преброди прве, најризичније године пословања

Компанија за пример
Пример будућим предузетницима може да буде и ком-

панија „Пајић компани груп“ (Company Group), која је од мале 
самостално-угоститељске радње прерасла у праву индустрију 
меса, са објектима широм Србије. У компанији тренутно ради 
више од 350 радника. У 2011. години су кроз програме Нацио-
налне службе за запошљавање запослили око 100 људи, док ће 
почетком наредне године посао добити још 40 радника. За свој 
допринос запошљавању компанија је добила признање од свог 
партнера у запошљавању - Националне службе.

„У послу којим се ми бавимо тешко је наћи раднике који 
одговарају постављеним захтевима и стандардима. Зато смо са-
радњу са НСЗ базирали управо на обукама за конкретно радно 
место. Обучили смо преко 100 радника, који ће у нашој компа-
нији радити на машинама за производњу и конзервирање го-
тових јела. Национална служба нам је помогла и да покажемо 
хуману страну пословања и у наше редове примимо особе са ин-
валидитетом. Такође, уз помоћ програма за запошљавање мла-
дих појачали смо наше редове са 15 младих и креативних људи“, 
каже Аца Пајић, власник ове успешне параћинске компаније.
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Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Ср-
бије организовао је Регионалну конференцију о самостал-
ном животу. Циљ је подстицање покрета у региону који 
промовишу и стварају услове за остваривање филозофије  

 самосталног живота, која подразумева једнаке могућ-
ности и самопоштовање особа са инвалидитетом. Конференција 
је била прилика да се обележи доношење новог Закона о социјал-
ној заштити, који први пут код нас, али и у региону, предвиђа 
обезбеђење персоналне асистенције као социјалне подршке нео-
пходне за самосталан живот особа са инвалидитетом. На конфе-
ренцији су уручена и признања институцијама и људима који су 
допринели да систем персоналне асистенције у Србији заживи. 
Награду је у име Националне службе за запошљавање примио 
директор Дејан Јовановић.

право на избор
„Право на избор је увек било наш мото, и већ петнаест го-

дина радимо на томе да особе са инвалидитетом уживају своја 
људска права у пуној мери, да преузму контролу и одговорност 
над својим животом. Нажалост, велики број њих живи у инсти-
туцијама, или зависи од бриге родитеља или старатеља. Сервис 
персоналних асистената спада у најважније облике подршке 
особама са инвалидитетом. Ова врста помоћи им омогућава да 
самосталније живе и да се радно и друштвено ангажују, а њихове 
породице, бар осам сати дневно, могу свој живот да организују 
на другачији начин. На овај начин се повећава запосленост и 
смањује сиромаштво“, рекла је Гордана Рајков, председница Цен-
тра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије. 

Од оснивања 1996. године, Центар настоји да друштву и до-
носиоцима одлука укаже на потребу увођења сервиса персонал-
не подршке. Успели су да кроз различите пројекте покажу делот-
ворност ових система, а њихови напори су крунисани доношењем 
два системска закона - Закона о професионалној рехабилитацији 
и запошљавању особа са инвалидитетом и недавно усвојеног За-
кона о социјалној заштити.

проактиван приступ
„У последње време смо са Националном службом за запо-

шљавање кроз пројекте јавних радова покренули сервисе персо-
налне подршке широм Србије. Национална служба је покренула 
ове пројекте пре годину и по дана, много пре доношења Закона о 
социјалној заштити, а што је још важније, прва је почела да финан-

сира ове пројекте. Захваљујући овим пројектима и неке локалне 
самоуправе су препознале неопходност постојања ових сервиса у 
својим срединама“, рекла је Гордана Рајков пре уручења награде 
Националној служби за допринос у увођењу система персоналне 
подршке особама са инвалидитетом у Србији.

„Имамо квалитетне Законе, али је проблем у њиховој реали-
зацији. Зато смо спровели једну кампању, у смислу афирмације 
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом. Од почетка примене овог закона запослено је 
више од 9.000 особа са инвалидитетом. Ако имамо у виду да се 
пре тога на годишњем нивоу запошљавало од 200 до 300 особа 
са инвалидитетом, недвосмислено је да нови закон и активне 
мере које спроводи Национална служба дају резултате. Наредне 
године ћемо интензивно радити на побољшању веома неповољ-
не квалификационе структуре особа са инвалидитетом“, рекао је 
Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање 
и нагласио да Национална служба интензивно ради и са посло-
давцима на разбијању предрасуда о радним способностима осо-
ба са инвалидитетом. 

Моћ позитивних примера
„Наградили смо компанију ‚Меркатор‘, која је ове године за-

послила највише особа са инвалидитетом у Србији. Веома су за-
довољни њиховим радом и залагањем, што је позитиван пример 
који ће инспирисати и друге послодавце“, рекао је Јовановић. 

Осим представника организација особа са инвалидитетом 
из Србије, конференцији су присуствовали и представници из 
Македоније, Федерације БиХ, Републике Српске, Бугарске. Њима 
су представљени примери добре праксе, међу којима и Европска 
мрежа за самостални живот (ENIL). Ова организација цивилног 
друштва, типа “cross-disability”, залаже се за људска права осо-
ба са инвалидитетом и ради у свим државама ЕУ и суседним 
земљама на ширењу принципа самосталног живота и примени 
Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом. ENIL делује 
кроз мрежу на локалном, окружном, националном и међународ-
ном нивоу и подржава оснивање центара за самостални живот. 

Учесници су као позитиван пример навели и рад нашег Цен-
тра за самостални живот особа са инвалидитетом, који у регио-
ну треба да делује као експерт и преноси своја позитивна, али и 
негативна искуства, како би се на овом простору утврдиле сме-
рнице за даље деловање. Оно што је позитивно у Србији је и сис-
темско решење за област персоналне асистенције, што може да 
послужи као пример земљама у региону.

А.Б.

Развој система персоналне асистенције

ФИЛОЗОФИЈА 
САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА

Сервис персоналних асистената спада у најважније облике подршке особама са 
инвалидитетом. Ова врста помоћи им омогућава да самосталније живе и да се радно и 

друштвено ангажују. Њихове породице, бар осам сати дневно, могу свој живот да организују 
на другачији начин. На овај начин се повећава запосленост и смањује сиромаштво
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Ко је предузетник? Прва асоцијација је: власник самостал-
не радње, углавном трговац, ређе власник занатлија или 
мајстор. Скоро никада није: адвокат, стоматолог, лекар, 
архитекта, преводилац, уметник који самостално оба-
вља делатност. Понекад овај појам везујемо и за власни-

ка малог предузећа са 5 запослених, веома ретко за власника пре-
дузећа са 100 запослених. Између осталог, овај проблем значења 
је последица чињенице да се реч предузетник користи у Закону 
о привредним друштвима да означи један облик пословања: фи-
зичко лице које обавља неку делатност ради добити. Самим тим, 
сви мали трговци, занатлије, мајстори, стоматолози, лекари, пре-
водиоци, уметници који самостално обављају делатност су преду-
зетници. 

У енглеском језику се користи посебан термин: sole proprietor, 
што значи „један власник“, тј. приватник, а за предузетника у пра-
вом смислу речи термин: entrepreneur, који означава предузетног 
човека који покушава да оствари своје пословне идеје. Идеје се 
увек ослањају на значајно и детаљно познавање неке индустрије 
и тржишта, потреба купаца, технологије, начина продаје и дистри-
буције. У основи тих идеја је чврсто веровање у постојање тржиш-
не прилике која је неискоришћена. Свим предузетницима је зајед-
ничка страст. Страст према ономе што раде, страст према својим 
тржишним идејама и огромна жеља да их остваре. Та страст им 
помаже да свесно прихвате висок ниво личног, професионалног 
и финансијског ризика, који је неопходан за остварење тржишне 
прилике. Такође, заједничка им је жеља да управљају сопственом 
судбином и да им други не одређују шта ће да раде. 

Мотор промена и иновација
Кључни појмови за предузетника су: знање - тржишта, купа-

ца, потреба, технологије, неке делатности; идеја/сан/циљ; неиско-
ришћена тржишна прилика; страст и висок ниво ризика.

У Америци, ако сте приватник обућар, преводилац, самос-
тални уметник, адвокат, лекар, водите месару или бакалницу и то 
је све што желите да радите, већина људи ће за вас рећи да сте 
приватник или власник мале радње. Предузетник је нешто мало 
више. На пример, ако имате идеју (сањате) да направите серију ба-
калница или месара, обућарских радњи, стоматолошких ордина-
ција и радите на томе. Тим идејама добијате квалитет човека који 
размишља о тржишту и проналази нове, боље, ефикасније начине 
да задовољи потребе тог тржишта, да промени и унапреди ствари, 
да предузме нешто ново на тржишту. Наравно, то не значи да се 
у Америци приватници не цене. Напротив, има их много више од 
предузетника и јако су важни за добро функционисање целе еко-
номије и тржишта. Само се цене другачије. 

Предузетници су покретачи и основни носиоци промена и на-
претка економије неког друштва и чине 5 до 10% популације. Због 

своје глади за променама, константног тражења начина за ефи-
каснијим и бољим пословањем, изузетно су важни за економију. 
Представљају мотор промена, иновација, ефикасности и конку-
рентности једне економије.

кључна питања
И за приватнике и за предузетнике најважнија питања су:
• Како почети?
• Како и где до финансирања?
• Како развијати бизнис?
• Како освајати тржиште?
• Како задржати клијенте?
• Како добро управљати компанијом
• Које су најчешће грешке, где су замке и како их избећи?
Предузетници се разликују по величини идеје, величини по-

тенцијалног тржишта и потенцијалу идеје да промени индустрију 
и делатност из своје области. Највећи број предузетника добро по-
знаје одређену индустрију и делатност, њене купце, произвођаче, 
добављаче и дистрибутере и на основу тог знања има идеју како 
би се један део те индустрије могао боље организовати и самим 

Од приватника до предузетника

Инвеститори не улажу само у идеје, они пре свега 
инвестирају у људе, јер људи треба да остваре идеје. 
Одговор на питање: шта је важније - боља идеја или 
способнији човек, за инвеститоре је давно пронађен. 
Само способни људи ће бити у стању да преброде све 

потешкоће које су неминовне, да брзо мењају планове и 
успеју да преживе довољно дуго да би успели

ЗНАЊЕ, 
ИДЕЈА И 

ИСТРАЈНОСТ
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тим довести до значајних уштеда. Други добро познају техноло-
гије које се користе и на основу свог знања су у стању да уведу нове 
и боље технологије и тако остваре уштеде. Поједини предузетници 
виде шансу у консолидацији, ако су уочили да постоји велики број 
малих добављача који нису у стању да остваре значајније уштеде 
због малог промета. Значајно већа потражња него понуда за од-
ређеним производом, такође, може бити добра шанса за освајање 
једног дела растућег тржишта, као и чињеница да се неки произ-
вод не прави у Србији, а могао би, и то под повољним условима. Без 
обзира на њихов извор, на основу тих уштеда, односно боље еконо-
мије, предузетник види значајну шансу за профит своје компаније. 

Ови предузетници се у великој мери ослањају на већ постојећу 
велику индустрију и компаније које имају потребу за одређеним 
производима или на потребу крајњих купаца чије се потребе за-
довољавају увозом. У том простору проналазе неискоришћене тр-
жишне прилике, непокривене потребе, неефиканости постојећег 
система. Њихов циљ (сан) је мало или средње породично преду-
зеће. Тај циљ је много већи од циља приватника, али и много мањи 
од циља наредне групе. Неки предузетници имају велике идеје и 
сањају велике снове. Они су углавном иноватори у некој индус-
трији. 

познавање тржишта
Прави пут за проналажење новца за ваш пројекат је питање: 

шта инвеститору треба да би инвестирао новац баш у моју идеју и 
пројекат? Право питање није где наћи новац, него како да заслужи-
те да вам неко да новац. За инвеститора је најважније како ће зара-
дити новац. Жели јасно да разуме ризике којима је изложен и по-
тенцијалну добит, уколико преузме ризик инвестиције, без обзира 
да ли је инвеститор банка, инвестициони фонд или физичко лице.

На основу овог основног интереса инвеститора, логична по-
следица су питања:

• Шта хоћете да остварите? Шта је ваша идеја?
• Ко су купци? Које су потребе купаца/клијената?
• У чему је тржишна прилика? Где сте уочили празнину или бољи 

начин задовољења потреба тржишта?
• Каква је конкуренција? Ко, шта и колико продаје купцима да-

нас?
• Зашто сте бољи од конкуренције? Где су ваше „уштеде“? У чему 

је ваша предност?
• Колико је тешко некоме да копира то што сте замислили и како 

од тога да се одбраните?
• Ко сте ви, каква искуства имате, због чега да верују баш вама?

Ова и слична питања морају бити идеја водиља при започ-
ињању бизниса и реализацији пословне идеје, пре пре било ког 
другог корака, писања пословног плана, размишљања о финанси-
рању, разговора са инвеститорима. Ако су ваши одговори: сви су 
купци, тржиште је огромно, конкуренције нема, уштеде су велике 
- размислите још једном. Овакви одговори су сигуран знак да не 
познајете тржиште баш најбоље, а познавање тржишта је најваж-
није знање које треба да поседујете.

Инвеститори не инвестирају само у идеје, они пре свега инвес-
тирају у људе, јер људи треба да остваре идеје. Одговор на питање: 
шта је важније - боља идеја или способнији човек, за инвеститоре је 
давно пронађен. Само способни људи ће бити у стању да преброде 
све потешкоће које су неминовне, да брзо мењају планове и успеју 
да преживе довољно дуго да би успели. Колика је ваша идеја (сан)? 
Одговори на сва горенаведена питања, како предузетника тако и 
инвеститора, као и сам приступ, суштински се разликују, зависно 
од тога колико је велика ваша идеја, тј. колико тржиште желите да 
освојите.

Желим да будем .....
Да ли желите да постанете:

- приватник - мала већ уходана идеја, познато тржиште и мали, 
али вредан сан;

- предузетник - неуходана идеја, значајно тржиште и сходно 
томе и велики сан; циљ је мала или средња породична/при-
ватна компанија;

- предузетник-иноватор - велика идеја, огромно тржиште, огро-
ман сан, велика компанија, лидер у одређеној индустрији?
Којој групи припада ваша идеја зависи и од вашег знања и од 

ваше способности и од вашег самопоуздања, али пре свега од ва-
ших жеља и афинитета. Шта желите у животу? Од тога којој групи 

припада ваша идеја, колики је ваш циљ (сан), зависиће умногоме 
пут којим треба да идете.

Људи воле да послују са људима који знају шта хоће, који знају 
шта јесу, а шта нису, који воле то што раде и који су поносни на 
то како раде. Ако волите свој занат или струку, почните као при-
ватник и размишљајте као приватник, па кад то почне добро да 
ради, видите шта хоћете даље. Важно је знати да не постоје пречи-
це и да не постоји тајна. И инвеститори, често много боље од самих 
предузетника, знају за ове разлике, па су се сходно томе и специја-
лизовали за одређене групе. Та специјализација не иде само по 
овој основи, већ и по индустрији и по степену развоја компаније.

Да бисте били успешни у некој области, да бисте уопште има-
ли квалитетне идеје у некој области, морате поседовати знање. 
Знање технологија које се користе, познавање канала дистрибу-
ције, познавање добављача, познавање купаца и њихових пот-
реба, познавање трошкова производње и дистрибуције, маржи, 
монопола, доминантних играча и њихових јаких и слабих страна. 
Укратко, познавање тржишта, али не површно, већ дубинско, које 
се не може лако и брзо научити или једноставно копирати. Како се 
стичу ова знања? Директним искуством, радом у самој индустрији 
или области, констатним контактима са купцима и добављачима, 
са машинама и технологијама. Ту стичете и знање и искуство и 
тек са таквим знањем добијате квалитетне идеје како унапредити 
одређену област људске делатности. Бићете у стању да јасно сагле-
дате неискоришћену тржишну прилику, размишљате о тржишту и 
проналазите нове, боље, ефикасније начине да задовољите његове 
потребе, да промените и унапредите ствари, предузмете нешто 
ново - да будете предузетник. 

Финансирање из сопствених прихода
Шта је још важно за предузетнике? Велика индустрија и ве-

лике компаније. Мала и средња предузећа не расту у вакууму, већ 
настају као ефикасан одговор на потребе велике индустрије. Око 
једног аутомобилског гиганта се ствара огроман тржишни потен-
цијал за предузетнике да својим идејама унапреде пословање тог 
гиганта, понуде му ефикаснији начин задовољења потреба. Избор 
великих компанија се онда своди на избор да ли да своју потребу 
задовоље унутар компаније или да пођу ван и са кооперантима 
задовоље ту потребу. Без јаких, великих компанија нема преду-
зетништва. Није случајно да Америка има најповољније окружење 
за развој предузетништва: огромно тржиште са огромним бројем 
великих компанија, један језик, један економски и правни систем. 
Ако не успете код једне компаније, има их још хиљаду са којима 
можете да пробате. 

Како се почиње финансирање? Супротно популарном 
мишљењу, прво финансирање не долази од банака и инвеститора, 
нити од државе. Прво финансирање долази од самог предузетни-
ка и његове породице и пријатеља. И најважније: од првог посла. 
То је финансирање из сопствених прихода. Предузетници имају 
и знање и енергију и истрајност и идеју и знају да нема пречице. 
Знају да се почиње од малих ствари:: од малог уговора, од повољ-
ног посла за купца, од градње контаката.

(Извор:	biznisvodic.net,	 
аутор	оригиналног	текста:	Саша	Радуловић)
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

адресе филијала нсз

Покрајинска 
слУжба за 
заПошљавањe

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

Покрајинска 
слУжба за 
заПошљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

за незапослена лица 0800 300 301 (позив је бесплатан)
за послодавце 0901 300 301


