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би повећали шансе за добијање радног места, а према проценама
НСЗ, трећину оних који се преквалификују чека посао
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У Србији све више незапослених жели да промени занимање, како би повећали шансе за добијање радног места, а према проценама НСЗ, трећину оних који се преквалификују чека
посао. У Шапцу је десет младих економиста добило прилику да,
поред свог формалног образовања, стекне знања и компетенције
које ће им помоћи да лакше дођу до жељеног посла. Након завршене обуке, они стичу и могућност да полажу испит за овлашћеног рачуновођу.
Јесен је сва у знаку образовања - ђаци се након дугог топлог
лета поново враћају у школске клупе, а Национална служба за
запошљавање, широм Србије, приводи крају старе и отпочиње
нове циклусе обука, које незапосленима нуде шансу да кроз
стицање нових знања и вештина повећају могућност запослења
и своју конкурентност на тржишту рада. Обуке за потребе тржиште рада организују се у складу са актуелним токовима на
тржишту рада, зависно од потражње послодаваца за одређеним профилима, односно када нема довољно лица са потребним
знањима и вештинама.
На основу предлога о дефицитарним занимањима, који
су одражавали потребе локалних тржишта рада, НСЗ је током
прошле године организовала обуке за 1.617 незапослених. Највише их је обухваћено обукама за аутодијагностичаре, вођење пословних књига и рачуновође, геронтодомаћице, металоглодаче и
металостругаре, пословне секретаре, сервисере рачунара, као и
сервисере гасних инсталација и система грејања. На захтев послодаваца у обуке су укључена 1.604 кандидата, а најзаступљеније су биле обуке из текстилства и кожарства (32,17 одсто),
електротехнике (29,97 одсто) и пољопривреде и производње и
прераде хране (11,49 одсто).
За обуке за тржиште рада опредељују се особе која имају
потешкоће у налажењу посла, у смислу да сва знања и вештине
које поседују и која су стекли формалним образовањем, не могу
да употребе и тако дођу до посла. По успешном завршетку обуке
полазници добијају сертификат о стеченим компетенцијама, али
им ни након тога нико не гарантује запослење.
Тако је у краљевачкој филијали Националне службе за запошљавање успешно завршена обука за тржиште рада на којој
се десет младих људи преквалификовалo у завариваче, тренутно најтраженије занимање. Обуку је извела образовна установа
„Академија“ из Чачка, а полазници су се обучавали у Фабрици
вагона Краљево. За ову обуку издвојено је око милион динара.
Сваки динар се исплатио, јер су усвојена драгоцена знања, а
коначан ефекат активне мере запошљавања могао се видети већ
на свечаној додели сертификата и атеста, где је директор Фабрике вагона Краљево понудио радни однос свим полазницима. Од
десет полазника 8 је прихватило запослење, а преосталој двојици понуђен је радни однос у другим фирмама.
Од 2008. године до данас, Филијала Краљево организовала
је 7 обука за завариваче у које је било укључено 76 незапослених,
а од њих се на евиденцији тренутно налази само 4. То сведочи о
потражњи за таквим кадровима, као и о квалитету обуке. Као заваривачи, незапослена лица су много конкурентнија на тржишту
рада. Много брже заснивају радни однос, а када стекну довољно
искуства код послодаваца у Краљеву, дешава се да продуже радни век у иностранству.
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Кредити за привреду са субвенционисаним каматним стопама

МИЛИЈАРДУ ЕВРА ЗА
ПОВЕЋАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ

Прва мера којом ће нова Влада покушати да помогне привредницима су субвенционисани
кредити за извозне фирме. Позајмице ће бити у динарима и девизама, са каматом од 3,5
одсто, док је за отплату предвиђено 18 месеци, укључујући и почек од пет месеци

У

времену рецесије Србија намерава да помогне извозницима како би им пружила шансу да преживе године економске кризе. Већину домаћих фирми највише мучи неликвидност, али и неки проблеми које су за развијени свет
незамисливи у 21. веку, као што су бирократија и огромни
државни намети.
Прва мера којом ће нова Влада Србије покушати да помогне
привредницима су субвенционисани кредити за извозне фирме.
Позајмице ће бити у динарима и девизама, са каматом од 3,5 одсто,
док је за отплату предвиђено 18 месеци, укључујући и почек од пет
месеци. Банке ће у наредном периоду предузећима кроз овај програм одобрити око милијарду евра кредита, најавио је министар
финансија Млађан Динкић.
„Сличан програм смо лансирали и 2009. године, када је био
први талас кризе, што је ублажило пад бруто домаћег производа.
До краја ове године банке би могле да одобре 300 милиона евра
кредита, а остатак у наредној години. Субвенционисаћемо камате
на кредите које банке буду одобравале привреди, било да је реч
о новим кредитима или рефинансирању постојећих кредита које
привредници имају, тако да за крајњег корисника каматна стопа
на годишњем нивоу не буде већа од 3,5 одсто годишње уколико је
реч о кредитима са девизном клаузулом. Уколико се ради о динарским кредитима каматна стопа ће бити у висини референтне стопе
Народне банке Србије“, рекао је Динкић након састанка са највећим
српским извозницима.
Министар финансија је рекао да ће се кредити отплаћивати на
рок од 18 месеци, у оквиру ког ће привредници моћи да искористе
и грејс период од 5 месеци. Он је додао да ће услов за добијање
тих зајмова бити да предузећа морају да задрже све запослене, односно да не смеју да отпуштају никога. Максимални износ кредита
за мала предузећа биће 30 милиона динара, за средња 200 милиона, за велика 400 милиона, а за претежне извознике 600 милиона
динара.
„Ово је један у низу састанака са српским привредницима са
жељом да дођемо до заједничких мера које би покренуле привреду и извукле Србију из овако тешке ситуације у којој се налази“,
оценио је Динкић и објаснио да је Србија у првој половини године
имала раст дефицита за чак 14 одсто, да је извоз растао у односу на
прву половину прошле године за свега 0,6 одсто, а увоз порастао за
око 4 одсто.
„Желимо да те трендове преокренемо, да појачамо извоз, и
зато смо данас разговарали са великим извозницима о томе које
мере да спроведемо. Ми смо већ припремили предлоге закона о
укидању парафискалних намета које сада привреда плаћа, а затим
ћемо да видимо да ли постоје још неки које треба укинути“, казао
је Динкић.
У тренутку када је српска привреда у колапсу, и када су ретке
фирме које добро послују, ова финансијска ињекција добро ће доћи

онима који су колико толико одржали производњу и извоз. Генерални директор Ваљаонице алуминијума Импол Севал из Севојна
Нинко Тешић рекао је да је свака помоћ државе увек добродошла.
„Свесни смо да је криза свуда у свету и у Европи. Помоћ државе
у виду субвенционисаних кредита је одлична ствар, јер тако имамо
шансу да се приближимо конкуренцији са ценом капитала и будемо равноправни. Агениција за осигурање и финансирање извоза
такође представља велико олакшање за нас извознике, јер од како
је ова агениција формирана можемо мирно да спавамо, јер смо у
могућности да осигурамо наша потраживања“, изјавио је Тешић.
Оно у чему домаћа привреда још увек бележи позитивне резултате је продаја пољопривредних производа, који је прошле године била вредна 2,7 милијарди долара, али ће због овогодишње
суше извоз бити преполовљен. Исто је и са воћем и поврћем, ког
је у извозу 2011. било 450.000 тона, за које привредници кажу да
је извозна нада Србије. Евица Михаљевић, из асоцијације „Плодови Србије“, упозорава да је потребна још већа помоћ државе, јер је
због лоших временских прилика опстанак произвођача дошао у
питање.
„Треба нам помоћ због суше, морају да се ураде велики водозахвати. Канала за наводњавање има у Војводини, али од суше је
изгорело све и у источној, западној и јужној Србији. У тим деловима
земље немамо одакле да наводњавамо засађене површине. Метеоролози су најавили врели талас и за следећу годину и због тога је
врло важно да се на време обезбедимо“, рекла је Михаљевић. Генерални секретар „Плодова Србије“ Евица Михаљевић оценила је да
су субвенционисани кредити јако добри и да ће то у први мах бити
велика помоћ привредницима.
„Држава је принуђена да обрати пажњу на нас и нарочито после ових суша јер ћемо остати без ичега“, казала је она.
Због растуће кризе у Србији више од 20 одсто кредита је у кашњењу са отплатом дуже од три месеца, а најпроблематичнија је
привреда која у тој структури дугује више од две милијарде евра.
Упркос томе, банке су на сугестију државе спремне за нове послове.
Председник Извршног одбора Хипо Алпе Адриа банке Владимир Чупић изјавио је да очекује добар резултат ових мера, који ће
бити велика помоћ и банкама јер ће на тај начин пласирати више
средстава.
„За нас је најбитније да држава спроводи мере које иду ка ублажавању финансијског ризика. Оне би требало да допринесу стабилизацији ситуације. Ми разумемо да је немогуће решити проблем дефицита од седам одсто до краја 2012, али за нас је битно
да постоји план да се иде ка његовој редукцији у 2013. години. И
уколико то можемо јасно да предвидимо, онда ћемо сигурно томе
прилагодити нашу кредитну политику“, каже Чупић.
А.Б.

Преко пола милиона радника има
проблема да искористи право на
годишњу паузу, чак и они легално
запослени. Просечан одмор у привреди
траје 24,7, а у просвети чак и до 50 дана

У Србији посао има 2.157.618 особа, али многи међу њима ни
ове сезоне неће искористити годишњи одмор, пишу „Новости“. Са
таквим проблемом ће се, процењују у синдикатима, суочити готово
свих 600.000 радника који раде у сивој зони, али и већина од пола
милиона легално запослених у приватном сектору.
И мада у Инспекторату рада кажу да су свесни да многи послодавци „изврдавају“ правилима и ускраћују право на слободне
дане, ове године је само њих 26 кривицу правдало пред судијама. Тако је тек незнатни број строгих газда „зарадио“ прекршајне
пријаве.
„Запослени има право на одмор од најмање 20 радних дана
након шест месеци непрекидног рада. Ако га користи у деловима,
први део мора да траје најмање три радне недеље у току календарске године, а други део мора да искористи најкасније до 30. јуна
наредне године“, објашњава Предраг Перуничић, директор Инспектората за рад и додаје да се време „распуста“ одређује у договору са
послодавцем, с тим да шеф има завршну реч.
У Инспекторату кажу да се у пракси догађа да послодавци
крше Закон иако у контролама често показују исправне папире.
Ипак, дешава се да решења не напишу на време, да не распоређују
правилно коришћење годишњег, али и да „закину“ који дан иако на
решењу пише другачије. Зато их је, додају у Инспекторату, тешко
„ухватити на делу“, а када им то пође за руком, прописане казне се
пењу и до 600.000 динара.
У синдикатима, међутим, примећују да највећи проблем око
коришћења годишњих одмора имају они који раде у неформалној
економији. Зоран Ристић из Уједињеног гранског синдиката „Независност“ додаје и да је много примера у којима стално запослени
прихватају неповољније услове у страху да ће добити отказ. Према
његовим речима такве се злоупотребе ретко примећују у јавном
сектору, али су веома честе у приватном.
И у Унији послодаваца Србије кажу да се годишњи одмори користе у средњим и великим предузећима јер су у њима чешће инспекцијске контроле, а свака четврта велика фирма осим годишњег
даје и од два до пет додатних слободних дана као награду за добре
резултате. С друге стране, у микропредузећима, где је највише десет радних места, послодавци чешће ускраћују слободне дане.
„У привреди је запослено 1.198.156 радника и њихови просечани одмори трају 24,7 дана. Најдуже годишње имају у јавном сектору где ради 535.646 и то посебно у јавним предузећима где одмор
може да траје и 32 радна дана“, каже Драгољуб Рајић из Уније послодаваца Србије.
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Ограничити број слободних дана
у једној години
Разним „комбинаторикама“, на конто неискоришћених одмора, слободних дана и сл, радници у неким јавним предузећима годишње одмарају и по 50 дана. Број дана који запослени користе
за одморе и одсуствовање са посла треба годишње да се ограничи,
кажу у Унији послодаваца Србије (УПС).
Они наводе да се догађа да се неискоришћени дани из претходне, користе у наредној години, па тако радници одсуствују са
посла и до 40 дана у току једне године, док је код неких јавних предузећа то чак и више од 50 дана. Таква ситуација, сматра портпарол УПС Драгољуб Рајић, доводи до тога да послодавци у неком
временском периоду немају довољан број запослених чиме се ремети пословање, технолошки и производни процес.
Он је навео пример великих трговинских ланаца где се у сваком тренутку у години око једанаест одсто запослених налази на
неком виду одсуства. Рајић је додао да мора постојати лимитирано
ограничење, односно да се у појединачним колективним уговорима прецизно наведе да запослени може маскимално да искористи
30 дана одмора у току једне године, а ако их има више из оне претходне године, да то уђе у тај лимит. Такве одредбе би омогућиле
послодавцима да планирају своје пословне активности, јер се догађа да у тренутку када је велики број запослених одсутан, мора да
додатно запошљава или ангажује људе за привремене послове, а
то је све додатни трошак.
Такође, не постоји рок у коме запослени треба унапред да најави послодавцу коришћење годишњег одмора, број дана и датум
отпочињања одмора, како би послодавцу омогућио да квалитетно
организује посао у току сезоне годишњих одмора.
УПС сматра и да је потребна темељна редукција осталих изостанака са посла, која је у Србији за 40 до 50 одсто већа него у
развијеним индустријским земљама.
Убедљиви рекордери у дужини годишњег одмора су просветари. Њима годишњи, због разних распуста, могу да потрају и до 50
радних дана.
Иначе, Истраживање Уније послодаваца Србије је показало
да у региону Срби најчешће одсуствују са посла. Према упоредној
статистици са Хрватском, Бугарском, Румунијом, Македонијом и
Словенијом запослени у нашој земљи имају највише искориштених
слободних дана - за 32 одсто више од осталих и боловања - за 12,3
одсто више, пишу „Новости“.
В.П.
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Укидање непореских намета

ПРЕДУСЛОВ ЗА ЗДРАВ
ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ

Решавање проблема парафискалних намета довешће до значајног унапређења пословног окружења
и амбијента за привлачење нових инвестиција, како страних тако и домаћих, али и побољшање услова
пословања постојећих привредних субјеката и већ реализованих инвестиција

Б
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Нови циклуси обука у НСЗ

СТЕКНИТЕ НОВА ЗНАЊА
И ВЕШТИНЕ

У Србији све више незапослених жели да промени занимање, како би повећали шансе за добијање радног
места, а према проценама НСЗ, трећину оних који се преквалификују чека посао. У Шапцу је десет младих
економиста добило прилику да, поред свог формалног образовања, стекне знања и компетенције које
ће им помоћи да лакше дођу до жељеног посла. Након завршене обуке они стичу и могућност да полажу
испит за овлашћеног рачуновођу

Ј

есен је сва у знаку образовања - ђаци се након дугог топлог
лета поново враћају у школске клупе, а Национална служба за
запошљавање, широм Србије, приводи крају старе и отпочиње
нове циклусе обука, које незапосленима нуде шансу да кроз
стицање нових знања и вештина повећају могућност запослења и своју конкурентност на тржишту рада.

У складу са тржиштем рада
Обуке за потребе тржиште рада организују се у складу са актуелним токовима на тржишту рада, зависно од потражње послодаваца за одређеним профилима, односно када на евиденцији
незапослених нема довољно кандидата са потребним знањима и
вештинама.
Незапослени Шапчани, који су се пријавили на евиденцију
НСЗ и тако отворили могућност да буду укључени у неку од активних мера, имали су прилику да стекну нова знања и вештине
кроз обуке које је Филијала НСЗ у Шапцу организовала за потребе
тржишта рада.
„Од почетка године смо организовали две обуке за тржиште
рада. Једна од њих је увек актуелна обука за завариваче са атестом за поступак МАГ 135, која је успешно завршена средином августа, а већина кандидата је одмах добила и посао. У току је обука
за рачуновође на коју је укључено десет младих дипломираних
економиста. Она траје 540 часова и омогућава полазницима да,
поред свог формалног образовања, стекну знања и компетенције
које ће им помоћи да лакше дођу до жељеног посла. Такође, након
завршене обуке они стичу могућност да полажу испит за овлашћеног рачуновођу“, рекла је Јованка Момчиловић, организатор образовања одраслих Филијале Шабац.

Оспособљени за самостални рад
Обуке за тржиште рада трају до шест месеци и реализују их
искусни предавачи и инструктори у образовним и тренинг центрима. У обучавању је доминантна заступљеност практичне наставе,
која се реализује у конкретном и реалном радном окружењу.
„Циљ обуке је стицање практичних знања у области вођења
пословних књига, како у малим трговачким предузећима, тако и
у предузећима са специфичном делатношћу, као што су велика и
средња предузећа. Полазници након завршеног курса стичу одмах употребљива знања и способни су да самостално раде и преузимају одговорност за свој рад. Акценат је на практичном знању
и људи са завршеним факултетом економске струке се овде само
обучавају да лакше уђу у свет рада“, објашњава Мирјана Бојовић,
предавач на обуци за рачуновође која је организована у Едукативном центру IQ. Ова установа успешно сарађује са Националном службом за запошљавање, пре свега у реализација специјалистичких информатичких обука.
„Трудимо се да овим младим људима, који су то заслужили,
омогућимо да захваљујући новим знањима што пре дођу до посла.

На захтев послодавца
Све трошкове организовања и извођења обука сноси Национална службе за запошљавање, а полазници имају право
на накнаду трошкова превоза, као и право на новчану помоћ.
Сви који успешно савладају програм, добијају одговарајуће
сертификате.
НСЗ изводи и обуку за потребе послодавца, која је далеко
атрактивнија, јер је запослење сигурно. НСЗ учествује у финансирању обуке, која се организује када послодавац има потребу
за запошљавањем, а на евиденцији НСЗ нема довољно кандидата са потребним знањима и вештинама. Такође, након обуке
послодавац је у обавези да лице задржи у радном односу најмање шест месеци.
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Парадокс нашег образовног система лежи управо у чињеници
да људи који су се образовали, чак и на високошколским установама, морају да се дошколовавају и дообучавају. То се нарочито
види на пољу информационих технологија. На пример, тржишту
рада су стално потребни систем администратори, а факултет за
то у Србији не постоји“, наглашава Златко Апелић, менаџер Едукативног центра IQ и додаје да се обука за рачуновође реализује
коришћењем савремене рачунарске опреме и савременог оперативног система и програмског пакета за рачуноводствене послове
који поседује све програмске подмодуле.

На основу предлога о дефицитарним занимањима, који
су одражавали потребе локалних тржишта рада, НСЗ је током
прошле године организовала обуке за 1.617 незапослених. Највише их је обухваћено обукама за аутодијагностичаре, вођење
пословних књига и рачуновође, геронтодомаћице, металоглодаче и металостругаре, пословне секретаре, сервисере рачунара, као и сервисере гасних инсталација и система грејања.
На захтев послодаваца у обуке су укључена 1.604 кандидата, а најзаступљеније су биле обуке из текстилства и кожарства (32,17 одсто), електротехнике (29,97 одсто) и пољопривреде
и производње и прераде хране (11,49 одсто).

Активно знање
За обуке за тржиште рада опредељују се особе која имају потешкоће у налажењу посла, у смислу да сва знања и вештине које
поседују и која су стекли формалним образовањем не могу да употребе и тако дођу до посла. Пример су матуранти гиманазије, који
формалним образовањем нису стекли квалификацију да се запо-
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сле на одређеном радном месту. По успешном завршетку обуке
полазници добијају сертификат о стеченим компетенцијама, али
им ни након тога нико не гарантује запослење.
„Дипломирала сам пре пет година и од тада променила неколико послова. Сви су били на одређено време и нисам успела да
својим трудом и залагањем добијем уговор „за стално“ и останем
у компанијама и банкама за које сам радила. Сада сам у активној
потрази за послом и мислим да ће ми знање и сертификат овлашћеног рачуновође, заједно са дипломом Економског факултета,
помоћи да брже дођем до посла“, прича једна од полазница обуке
Маријана Ристић, док њен колега Желимир Малешевић додаје да
ће обука коју пролазе активирати њихова већ стечена знања.
„Допада ми се што се обука заснива на практичним примерима који представљају прави изазов. Учимо нове ставри, а у исто
време на прави начин примењујемо ствари које смо научили на
факултету“, објашњава Желимир.
А. Бачевић

Пожељне особине и
квалификације:
Тражња за књиговођама и рачуновођама на тржишту
рада је велика, али је понуда радника доста слабија, нарочито
ако се тражи сертификат (што је врло често) или знање рада
у књиговодственим програмима. Ређе је потребан VII степен
стручне спреме, углавном се ради о IV и VI степену. Уз познавање рада на рачунару битно је искуство на електронском
платном промету. Најбитније је знање енглеског језика, али се
некад захтева још један страни језик.
Рачуновођа теже добијају посао без претходног радног
искуства, па је пожељно да одлазе на праксе у књиговодствене агенције што им може представљати корисно и пожељно
професионално искуство. Од рачуновођа се очекује тачност,
ажурност, систематичност и одговорност, како би се избегле
грешке при уносу и обрадби података. С обзиром да долазе у
контакт са поверљивим подацима о пословању треба да буду
особе од поверења. Информатичка знања, посебно владање рачуноводственим програмима и програмима за обраду текста
и за израду прорачунских табела, и развијеност математичких
способности за рачуновође су нужна претпоставка за свладавање све сложенијих технологија обрадбе података.
Познавање домаћих и међународних законских прописа о
финансијско-књиговодственом пословању и о вођењу пословних књига и књиговодствених докумената, познавање пореских прописа и интерних правилника предузећа и институција
у којима раде захтева способност памћења многих појединости из наведених прописа.
Морају бити вољни на стално учење и усавршавање јер
морају бити у току са променама закона и прописа, стога је
пожељно и похађање одговарајућих семинара из ове области.
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Ко је менаџер пројекта (project manager)?

ЈАСНА ВИЗИЈА И
ДУХ ПРОМЕНЕ
Лидерство мотивисано
сопственим интересима не служи
добробити тима. Лидерство
засновано на интегритету
је понашање у складу са
вредностима и посвећености,
искреност са самим собом и
члановима тима. Лидер је неко ко
завређује ваше поштовање

М

енаџер пројекта, вођа пројекта или руководилац
пројекта је особа која управља пројектом и која је
одговорна за успешан завршетак пројекта. Дакле,
најкраћа дефиниција: одговоран за реализацију
пројекта, а шире гледано, то је особа која распоређује
ресурсе, одређује временске рокове, управља комуникацијом у
тиму, буџетом пројекта, анализира ризике, делегира задатке…
Шта год било са пројектом, једна једина особа која одговара за
коначан исход је вођа пројекта. Које су то особине које раздвајају
доброг од лошег менаџера, шта је то што ефикасан вођа пројекта
треба да поседује?

Десет карактеристика доброг вође пројекта
1. Визија која надахњује
Ефикасан вођа пројекта се често описује као особа која зна
где отићи и како то урадити. То је визионар који има способност
да прихвати и искористи промене, као и да повлачи нове границе. Неко је једном рекао да је лидер неко ко “нас уздиже, даје нам
разлога за живот, визију и дух за промене.” Визионарски лидери
омогућавају људима осећај тимског духа, односно стварног учестовања у пројекту. Они оснажују људе својим визијама.
2. Добра комуникација
Способност комуникације са људима свих нивоа је скоро увек
приказана као друга најважнија особина менаџера пројекта. Управљање пројектима се увек заснива на јасној комуникацији о
циљевима пројекта, одговорности, перформансама, очекивањима
и повратним информацијама. Лидер мора имати изражену моћ
ефикасног преговарања и успешно користити убеђивање када је
неопходно, да би се пројекат успешно реализовао.
3. Интегритет
Једна од најбитнијих ствари које вођа пројекта мора да упамти
је да он и његове акције, а не само речи, покрећу чланове пројектног тима. Креирање етичких стандарда за себе и вођење живота по
тим начелима, као и награђивање чланова пројектног тима који
следе та етичка начела, јесте дужност менаџера. Лидерство које
је мотивисано сопственим интересима не служи добробити тима.
Лидерство засновано на интегритету не представља ништа мање
него понашање у складу са вредностима и посвећености, тј. искреност са самим собом и члановима тима. Лидер је неко ко завређује
ваше поштовање.
4. Ентузијазам
Једноставно, не волимо лидере који су негативни и који утичу
на наше расположење. Желимо лидере са ентузијазмом, са ставом
- могу све, желимо да се осећамо живим, да пратимо људе који
могу све, а не оне који проналазе 101 разлог зашто нешто не може
да се уради. Менаџер ентузијаста је посвећен циљевима пројекта
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и показује посвећеност кроз оптимизам. Ентузијазам је заразан и
лидери знају то да користе.
5. Емпатија
Емпатија претпоставља постојање објекта као засебне индивидуе која има сопствена осећања, идеје и емотивну историју.
У преводу, лепо је када вођа пројекта зна да чланови пројектног
тима имају живот и ван пројекта.
6. Компетенције
Једноставно речено, битно је да верујемо да је вођа пројекта
компетентан, односно да зна шта ради. То не мора да значи да има
довољно техничког знања, већ да успешно води друге, да је експерт у вођењу других. Лидер мора бити способан и компетентан.
7. Делегирање
Поверење је најбитнија нит која повезује менаџера и пројектни тим. Вођа пројекта показује поверење кроз своја дела: колико
проверава и контролише рад тима, колико делегира и дозвољава
члановима тима да учествују у пројекту. Лош менаџер не верује
довољно члановима тима, не даје им довољно да раде, па заврши
тако што цео пројекат сам ради. Што би рекли: ”Добар вођа пројекта је мало лењ.”
8. Хладан под притиском
У савршеном свету пројекат би био реализован на време, у задатом року и задатим буџетом, без неких већих проблема. Како
не живимо у савршеном свету, много је већа шанса да ће пројекат
наићи на велике проблеме које треба превазићи. За тако нешто потребна је хладна глава и не подлећи притиску, односно начин како
се изборити са стресом.
9. Тим билдинг – прављење тима
Лидер је јака особа која је у стању да држи тим на окупу и
усмерава снагу тима ка остварењу циља пројекта. Значи, тим је
у почетку група људи, странаца, коју менаџер треба да претвори у јединствену целину употребом различитих стилова лидерства приликом фазе изградње тима. Вођа пројекта је као тренер
фудбалске екипе који добије 11 различитих играча по квалитету,
по месту у тиму и по карактерним особинама, и који од тих 11 играча треба да направи тим који има један једини циљ - да победи,
постигне гол више, или у свету менаџмента - да успешно реализује пројекат.
10. Вештина решавања проблема
Без обзира што вођа пројекта дели одговорност решавања
проблема са члановима тима, ипак се очекује да сам поседује изврсне способности решавања проблема.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

На основу члана 59 и 60 Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“,
бр. 36/2009 и 88/2010) и Одлуке о учешћу у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања
Министарства економије и регионалног развоја број: 300401-00-263/2012-16 од 23.02.2012. године, а у складу са
Локалним акционим планом запошљавања Града Суботице
за 2012. годину који је усвојен Одлуком Скупштине Града
Суботице од 09.02.2012. године

-

-

ГРАД СУБОТИЦА
и
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ
РАДНИХ МЕСТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ У
2012. ГОДИНИ
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових
радних места представља основ за доделу de minimis
државне помоћи.
Субвенција за отварање нових радних места, у
једнократном износу, одобрава се послодавцима који
отварају радна места, ради запошљавања незапослених
лица пријављених на евиденцију Националне службе за
запошљавање на територији Града Суботице.
Висина субвенције износи 130.000,00 динара по
новоотвореном радном месту.
Додатак на субвенцију у висини од 20.000,00 динара
(укупни износ субвенције: 150.000,00 динара) додељује
се послодавцу који запошљава лица старија од 45 година.
У току трајања Јавног позива послодавац може само
једном поднети захтев за доделу субвенције.
Изузетно, послодавцу се може омогућити поновно
подношење захтева и додела субвенције, под условом да
исти у моменту закључења уговора као средство обезбеђења
уговорних обавеза достави гаранцију банке у износу
субвенције или хипотеку првог реда на непокретности
двоструко веће вредности од износа субвенције.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА
Услови за подношење захтева:
Право на субвенцију за отварање нових радних места
може остварити послодавац под условом:
- да није смањивао број запослених, у последња три
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев,
осим у случају нормалне флуктуације запослених;
- да над њим није покренут стечајни, односно
ликвидациони поступак;
- да уредно измирује обавезе по основу доприноса
за обавезно социјално осигурање за запослене, за
последња три месеца која претходе месецу у коме је

Бесплатна публикација о запошљавању

-

поднет захтев, осим уколико је подносилац захтева
новоосновани привредни субјект регистрован по
основу домаћих или страних улагања на територији
Града Суботице, а на основу образложеног мишљења
надлежног органа локалне самоуправе;
да успешно послује;
да је подносилац захтева над којим је вођен стечајни
поступак и код кога је усвојен и у целости извршен план
реорганизације, успешно пословао најмање 12 месеци;
да је подносилац захтева који је купио привредни
субјект над којим је окончан поступак стечаја или
ликвидације, успешно пословао најмање 12 месеци од
дана куповине;
да је незапослени за кога се тражи субвенција и који је
претходно био у радном односу на неодређено време
код послодавца-подносиоца захтева, на евиденцији
незапослених најмање 6 месеци.

Право на субвенцију за отварање нових радних места
не могу остварити:
- државни органи, организације и други директни и
индиректни корисници буџетских средстава, друштвене
организације, удружења грађана и непрофитне
организације;
- подносиоци захтева који обављају делатности у области
трговине, такси превоза, мењачница, коцкања и
клађења, пољопривреде, шумарства и рибарства и др;
- привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2
став 1 тачка 5 Уредбе о правилима за доделу државне
помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10);
- корисници средстава који нису испунили ранију уговорну
обавезу према Националној служби за запошљавање
или Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање
и равноправност полова;
- подносиоци захтева који нису измирили своје обавезе
према Граду Суботици;
- подносиоци захтева који запошљавају незапослена
лица која су у претходном периоду од 6 месеци од дана
подношења захтева била у радном односу на неодређено
код подносиоца захтева, односно послодавца који је
оснивач или повезано лице са подносиоцем захтева.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- списак лица која се запошљавају (име и презиме лица,
адреса и ЈМБГ);
- уверење о измирењу дуговања по основу изворних
јавних прихода за обавезе које утврђује и наплаћује
Служба локалне пореске администрације;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de
minimis државним помоћима које је добио у претходном
трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по
ком основу већ додељена државна помоћ за исте
оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да
није користио државну помоћ;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у
регистар, уколико подносилац захтева није регистрован
у Агенцији за привредне регистре;
- потврда банке о промету на текућем рачуну послодавца
за последња три месеца која претходе месецу у коме је
поднет захтев;
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним
доприносима за обавезно социјално осигурање на
зараде/накнаде, за последња три месеца која претходе
месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране
Пореске управе;

05.09.2012. | Број 481 |

9

- завршни рачун оверен од стране Народне банке за
годину која претходи години у којој се подноси захтев
или скраћени биланс успеха, односно преглед прихода
и расхода и финансијског резултата за претходну годину
за подносиоце захтева који воде просто књиговодство,
осим уколико је подносилац захтева новоосновани
привредни субјект регистрован по основу домаћих или
страних улагања на територији Града Суботице;
- образложено мишљење надлежног органа локалне
самоуправе у случају наведеном у алинеји 3 услова за
подношење захтева.
Град Суботица и Национална служба за запошљавање
задржавају право да траже и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

може приложити гаранцију банке у вредности износа
субвенције у трајању од 30 месеци);
за одобрена средства у износу од 600.001,00
динара и више-две истоветне бланко личне менице
корисника средстава са два жиранта, са меничним
овлашћењима и додатно средство обезбеђења:
§ гаранцију банке у вредности износа субвенције у
трајању од 30 месеци.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
за одобрена средства у износу до 600.000,00
динара-две истоветне бланко соло менице, са
меничним овлашћењима или гаранцију банке у
вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци;
за одобрена средства у износу од 600.001,00
динара и више-две истоветне бланко соло менице,
са меничним овлашћењима и додатно средство
обезбеђења:
§ гаранцију банке у вредности износа субвенције у
трајању од 30 месеци.

Надлежна
филијала
Националне
службе
за
запошљавање проверава испуњеност општих услова Јавног
позива и врши рангирање примљених захтева на основу
унапред дефинисаних критеријума (оцена бизнис плана,
запошљавање теже запошљивих категорија лица-особе са
инвалидитетом, жене, лица старија од 45 година, Роми).

Жирант може бити свако пословно способно физичко
лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна
примања на име зараде или пензије, независно од висине
примања, као и физичко лице које самостално обавља
делатност (предузетник).

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

VI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Одлуку о додели субвенције послодавцима за отварање
нових радних места на територији Града Суботице у 2012.
години доноси директор надлежне Филијале Националне
службе за запошљавање, по прибављеном мишљењу
Локалног савета за запошљавање.

Након закључења уговора подносилац захтева дужан је да:

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Градоначелник Града Суботице, директор надлежне
филијале Националне службе за запошљавање и
подносилац захтева, у року до 30 дана од дана доношења
одлуке о одобравању субвенције, односно најкасније до 15.
новембра текуће године закључују уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата
субвенције.
Документација за закључивање уговора:
-

-

доказ о заснивању радног односа на неодређено
време за лице које се запошљава (уговор о раду и
пријава на обавезно социјално осигурање);
одговарајућа средства обезбеђења уговорних
обавеза;
фотокопија картона депонованих потписа;
писани пристанак корисника средстава и жиранта за
прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза су:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
за одобрена средства у износу до 300.000,00
динара-две истоветне бланко личне менице
корисника средстава са једним жирантом, са
меничним овлашћењима;
за одобрена средства у износу од 300.001,00 до
600.000,00 динара-две истоветне бланко личне
менице корисника средстава са два жиранта, са
меничним овлашћењима (уколико корисник средстава
није у могућности да обезбеди менице као средство
обезбеђења за износе до 600.000,00 динара,
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- заснује радни однос, односно закључи уговор о раду са
незапосленим лицем у складу са законом, на неодређено
време, са пуним радним временом, с тим да радни однос
траје најмање 24 месеца од дана заснивања радног
односа;
- редовно исплаћује зараде и уплаћује доприносе за
обавезно социјално осигурање и доставља доказе о
уплати доприноса за обавезно социјално осигурање за
лица из уговора.
Корисник средстава дужан је да обавља делатност на
територији града Суботице на кojoj је остварио право на
субвенцију.
Током првих 12 месеци финансирања програма,
послодавац је у обавези да одржи најмање исти број
запослених у односу на број запослених у месецу који
претходи месецу подношења захтева.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати целокупан
износ субвенције.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка,
Филијали Национaлне службе за запошљавање у Суботици,
Трг слободе 3/III, канцеларија 69, лично или поштом, на
типском обрасцу који се може добити у суботичкој Филијали
Национaлне службе за запошљавање.
Све додатне информације могу се добити у суботичкој
Филијали Националне службе за запошљавање, Трг слободе
3/III, канцеларија 69, контакт телефони: 024/644-626,
024/644-637 и 024/644-627.
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Јавни позив је отворен од дана објављивања
на интернет презентацији Града Суботице: www.
subotica.rs до 30. септембра 2012. године.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
у сарадњи са
НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ
на основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања између Националне службе за
запошљавање и Општине Владимирци за 2012. годину, број
10-5/12-III од 27.03.2012. године
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих
пореза и доприноса, за лица са V и VI степеном стручне
спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих
пореза и доприноса, за лица са VII степеном стручне
спреме.
2. Накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених
лица укључених у јавне радове у висини од:
- 1.500.00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.
3. Накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за
сваки месец ангажовања у висини од:
- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области
одржавања и заштите животне средине;
- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области
социјалних, хуманитарних, културних и других делатности.

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ РАДОВА У 2012. ГОДИНИ

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

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови су мера активне политике запошљавања
која предвиђа одобравање средстава за запошљавање
незапослених лица са евиденције Националне службе
за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба)
и подразумева спровођење активности које предузима
послодавац-извођач јавног рада, а које имају за циљ
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. санација
дивљих депонија, уређење месних гробаља, ажурирање
администрације у месним канцеларијама, уређење и
изградња путева и др).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања
првенствено теже запошљивих незапослених лица и
незапослених у стању социјалне потребе, очувања и
унапређења радних способности незапослених.
Максимална дужина трајања јавног рада је 3 месеца.
Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за
спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног
рада (термин план) и број лица која се запошљавају.

Јавни радови се могу организовати и спроводити у
областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других
делатности: превенција и помоћ старима, социјално
угроженим лицима, заштита и очување културног
наслеђа, послови у позоришној, музејској, библиотечкој
и туристичкој делатности, послови ажурирања архива,
база података и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
уређење и изградња путева и путних појасева, насипа,
канала, уређење месних заједница (гробља у месним
заједницама) и други послови;
- одржавања и заштите животне средине и
природе: санација дивљих депонија, чишћење и
одржавање јавних површина, помоћ за успостављање
нових депонија-локација за сакупљање и одвођење
отпада и други послови.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Општина преко Националне
службе за запошљавање (која делом учествује) исплаћује
послодавцу-извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима;
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених
лица;
- трошкове спровођења јавних радова.
Средства намењена за спровођење јавних радова
користе се за:
1. Исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим
у јавне радове, у висини од:
- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих
пореза и доприноса, за лица са I и II степеном стручне
спреме;
- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих
пореза и доприноса, за лица са III и IV степеном стручне
спреме;

Бесплатна публикација о запошљавању

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова
имају:
- директни и индиректни буџетски корисници;
- јавне установе и јавна предузећа;
- институције којима је оснивач општина;
- предузећа регистрована на територији општине
Владимирци.
Услови:
- право на доделу средстава за спровођење јавног рада
послодавац може остварити под условом да запошљава
првенствено незапослене који се теже запошљавају или
незапослене у стању социјалне потребе;
- да у пријави за јавне радове наведе детаљан опис и
динамику активности јавног рада (термин план);
- да је измирио уговорне обавезе преме Националној
служби за запошљавање, осим за обавезе чија је
реализација у току.
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Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у
регистар;
- мишљење локалног савета за запошљавање или
мишљење надлежног органа локалне самоуправе
о оправданости извођења јавног рада, уколико
подносилац пријаве располаже истим.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три
примерка, надлежној организационој јединици НСЗФилијале Шабац или директно у НСЗ-Филијала Шабац,
на прописаном обрасцу који се може добити у јединици
Националне службе или преузети на сајту: www.nsz.gov.rs

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се
на основу провере поднете пријаве за спровођење јавног
рада.
Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно
проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене
документације. Пријаве које не испуњавају услове
предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.
Општина задржава право да приликом одлучивања по
поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или
броја лица или накнаде трошкова доласка и одласка са
рада незапослених лица, у складу са расположивим износом
средстава који је определила.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси
директор Националне служба за запошљавање-Филијала
Шабац по прибављеном мишљењу надлежног органа
локалне самоуправе или Локалног савета за запошљавање.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник Општине Владимирци, директор Националне
службе за запошљавање-Филијала Шабац и послодавацизвођач јавног рада закључују уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено
време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
-термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве
за спровођење јавног рада извршена корекција броја
лица и/или дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум
пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица
ангажованог на јавном раду. Датум заснивања радног
односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре
датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити
након 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању
спровођења јавних радова.
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Средство обезбеђења уговорних обавеза су две
истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник
буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу,
као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се
изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за
реализацију јавног рада.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада
задржи у радном односу најмање у дужини трајања
уговорене обавезе; у случају престанка радног односа
запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30
дана од дана престанка радног односа заснује радни
однос на одређено време са другим незапосленим
лицем за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у
складу са законом и захтевом стандарда за конкретне
послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским
роковима на текући рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак
и одлазак са рада запосленима ангажованим на
спровођењу јавног рада;
- Националној служби доставља доказе о уплати пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање за
запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;
- Националној служби доставља доказе о утрошку
пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и
доласка са рада и спровођења јавног рада;
- Националној служби за запошљавање омогући контролу
реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну
документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести Националну службу и Општину о свим
променама које су од значаја за реализацију уговора у
року од осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује
обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена
средства увећана за законску затезну камату од датума
преноса средстава, у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације и обавештења у вези
могу се добити у НСЗ-Филијала Шабац, број
702, у испостави НСЗ у Владимирцима, број
170 и у Одељењу за привреду, финансије
Општинске управе Владимирци, број тел.
064/6404-411.

са конкурсом
тел. 015/361тел. 015/513и урбанизам
015/514-480,

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 7 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

341
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

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.

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.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација
и управа
јагодина

опШтиНска управа
темериН

нови сад

21235 Темерин, Новосадска 326

опШтиНска управа
ЖабаЉ

Начелник Општинске управе

21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/831-388

опШтиНска управа
опШтиНе свилајНац

35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Референт за пољопривредуприправник

на одређено време од шест месеци,
за рад у Одељењу за инспекцијски
надзор и пољопривреду
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
пољопривредног или ветеринарског смера, без радног искуства у струци, да је
кандидат држављанин Републике Србије,
да има општу здравствену способност, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Пријаве са овереним доказима о
испуњавању услова огласа (оверена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ
да се против кандидата не води истрага)
могу се поднети на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ниш

Матичар-приправник

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године друштвеног смера (VII/1
степен), познавање рада на рачунару, без
радног искуства или са радним искуством
краћим од дужине приправничког стажа
(12 месеци). Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању услова из члана
6 Закона о радним односима у државним
органима (извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење о
некажњавању), доказе о стручној спреми
и фотокопију радне књижице. Документа морају бити оверене фотокопије. Изабрани кандидат биће обавезан да достави
уверење о општој здравственој способности и документа у оригиналу.

прекрШајНи суд у
Новом саду

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 58
тел. 021/4896-102

4 извршиоца

цеНтар За социјалНи
рад опШтиНе раЖаЊ

Извршилац за послове извршења
у звању референта

Директор

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
друштвеног или природног смера; најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит.

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских,
психолошких, педагошких и андрагошких
и социолошких наука, односно стручни
назив: дипломирани социјални радник и
најмање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву доставити: диплому о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; потврду о радном искуству у
струци; програм рада за мандатни период;
доказ о општој здравственој способности;
доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у
трајању дужем од 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Рок за
пријаву је 15 дана.
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3 извршиоца

ОСТАЛО: за оба радна места, кандидати
достављају уз пријаву са краћом биографијом, следећа документа у оригиналу или
у овереној фотокопији: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству,
доказе о одговарајућој стручној спреми,
доказ о положеном стручном или државном испиту, доказ о радном искуству,
лекарско уверење о општој здравственој
способности, уверење да није под истрагом и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци, доказ да им радни
однос није престао због теже повреде радне дужности (доставиће само они кандидати који су радили у државном органу).
Напомена: пробни рад 6 месеци је обавезан за све оне који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пријаве доставити поштом, на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“ или непосредно
на шалтеру пријемне писарнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Заменик начелника Општинске
управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова мора да испуњава и услове за пријем
у радни однос предвиђене чланом 54 став
2 Закона о локалној самоуправи: завршен
правни факултет; положен стручни испит
за рад у органима државне управе; најмање пет година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати Општинском већу општине Темерин, на
горенаведену адресу.

панчево

водопривредНо
предуЗеЋе
„подуНавЉе“ друШтвеНо
предуЗеЋе ковиН
26220 Ковин, Соње Маринковић 6
тел. 013/742-208

Уписничар у звању референта

37215 Ражањ, Партизанска бб

на период од 5 година

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему, односно завршен неки од следећих факултета: грађевински, шумарски,
рударско-геолошки, машински, електротехнички, економски, правни или пољопривредни; радно искуство од најмање 5
година. Уз пријаву приложити: фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
потврду о радном искуству; уверење суда
да се против кандидата не води кривични поступак и да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци; уверење о држављанству; биографију
(личну и професионалну). Мандат директора траје 4 године. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

поНиШтеЊе оГласа
опШтиНска управа
опШтиНа алибуНар
26310 Алибунар,Трг слободе 4
тел. 013/641-176, 641-544

Оглас објављен 15. августа 2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: послови администрације и дактилографски послови у МК Владимировац.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа

поНиШтеЊе оГласа
опШиНска управа
опШтиНа алибуНар

сремска митровица

опШтиНа стара паЗова
опШтиНска управа

26310 Алибунар, Трг слободе 4
тел. 013/641-176, 641-544

Оглас објављен 15. августа 2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: контиста, билансиста, књиговођа за МЗ
и друге организације чији је оснивач
Општина Алибунар.

сомбор

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

Стекните
конкурентску
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 6. Закона о радним односипредност
ма у државним органима („Сл. гл. РС“,
Послови привреде и
предузетништва

бр. 48/91, 66/91, 34/01 и 39/02) кандидат
мора да испуњава и посебне услове за
обављање послова и то: стечено високо
образовање из научне области економске
науке на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије) односно на студијама у трајању до 3
године; положен државни стручни испит; 3
године радног искуства у струци. Уз пријаву са биографијом кандидат је у обавези
да приложи следеће доказе: оригинал или
фотокопија уверења о држављанству, оригинал или фотокопија извода из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном
органу, оригинал или оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању, доказ о
положеном стручном испиту и доказ о радном искуству у струци. Рок за подношење
пријаве на оглас је 8 дана. Рок почиње да
тече наредног дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве на јавни
оглас са доказима о испуњености услова
огласа подносе се Општинској управи Кула
на адресу:
Општинска
управа Кула, ЛењиПословни
центри
НСЗ
нова 11, 25230 Кула. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.

Обука за активно
тражење посла

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ Обука за
БИЗНИС активнО
тражење
пОсла
Запослимо
Србију

22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170 локал 149

Развој пољопривреде
УСЛОВИ: високо образовање стечено на
студијама II степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије) у Обука
областиза
биотехничких
наука-дипломирани инжењер пољоприактивно
вреде, односно VII/1 степен стручне спретражење
ме, пољопривредног
факултета; 1 година
радног искуства и положен
посла стручни испит
за рад у органима државне управе. Општи
услови: да је лице држављанин Републике Србије; да је пунолетно; да има општу
здравствену способност; да има прописану
стручну спрему и радно искуство; да није
осуђивано за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или
кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Уз
пријаву на оглас кандидат треба да приложи: 1. уверење о држављанству, 2. извод
из матичне књиге рођених, 3. диплому,
4. уверење о положеном стручном испиту, 5. потврду о радном искуству, 6. уверење Суда да није под истрагом, односно
да није осуђиван за кривична дела, 7.
лекарско уверење приложиће изабрани
кандидат. Пријаве са приложеном документацијом о испуњавању сваког од наведених услова(сем услова под тачком 7.)
подносе се у року од осам дана од дана
објављивања огласа, Општинској управи
општине Стара Пазова, ул. Светосавска
11, тел. 022/310-170 локал 149. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи

Национална служба

виШе
јавНо туЖилаШтво
за запошљавање
у сремској митровици
22000 Сремска Митровица,
Светог Димитрија 39
тел. 022/600-161

Пословни центри
Тужилачки приправник
НСЗ
на одређено
време у трајању од 3
године

План за
реализацију
вашег
бизниса

УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан (извод
из матичне књиге рођених, не старији од
шест месеци), да је држављанин Републике Србије (уврење о држављанству, не
старије од шест месеци), да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци, те да се против њега не води кривични
поступак за кривична дела која се гоне по
службеној дужности (што се доказује уверењем издатим од надлежног суда), завршен правни факултет (приложити оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању) и лекарско уверење
о општој здравственој способности (само
за изабраног кандидата). ОСТАЛО: рок за
подношење пријаве на јавни конкурс је 8
дана од дана оглашавања јавног конкурса

у Службеном гласнику Републике Србије.
Пријаве са кратком биографијом и документима подносе се у писарници Вишег јавног
тужилаштва у Сремској Митровици, ул. Светог Димитрија 39, 22000 Сремска Митровица или шаљу поштом на наведену адресу,
са назнаком „за конкурс“. За давање обавештења је задужен секретар тужилаштва
Неда Милошевић, тел. 022/600-161. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве, конкурсна комисија ће одбацити закључком, против ког
није допуштена посебна жалба; изборни
Друштвена
одговорност
поступак ће спровести
конкурсна
комисија
увидом у податке и документа достављена
уз пријаву и на основу усменог разговора
са учесницима;
датум разговора У
ће бити
ПРИОРИТЕТИ
одређен накнадно, о чему ће учесници бити
благовременоЗАПОШЉАВАЊУ
обавештени.

Ужице

опШтиНско веЋе
опШтиНе ариЉе

31230 Ариље, Светог Ахилија 53
тел. 031/891-171

Национална
служба
Начелник
Општинске
управе
за
запошљавање
општине Ариље
на период од 5 година

УСЛОВИ: постављање се врши на период
од 5 година. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима и услове прописане чланом 54 Закона о локалној самоуправи: завршен правни факултет (VII степен стручне спреме); положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс са
кратком биографијом, кандидат подноси:
диплому о завршеном правном факултету; уверење о положеном стручном испиту
за рад у органима државне управе; доказ
о радном искуству; уверење о држављанству РС; уверење о здравственој способности; уверење да кандидат није осуђиван за
кривично дело; уверење да се против њега
не води кривични поступак. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
се подносе на горенаведену адресу.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
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Трговина и услуге

Зајечар

опШтиНа кЊаЖевац
опШтиНско веЋе

19350 Књажевац, Милоша обилића 1
тел. 019/731-623

иЗдаваЧка куЋа
„прометеј“ доо Нови сад

21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11
тел. 021/422-245

Начелник Општинске управе
општине Књажевац

Аквизитер-продаја књига на
терену

на одређено време од 5 година

на одређено време, за рад у Пироту
2 извршиоца

УСЛОВИ: На оглас се могу пријавити кандидати који испуњавају опште и посебне
услове прописане Законом о раду, Законом
о радним односима у државним органима
и Законом о локалној самоуправи. Кандидат за начелника треба да испуњава следеће услове: завршен правни факултет,
положен стручни испит за рад у органима
државне управе (државни стручни испит),
најмање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву , са биографијом, кандидати
су дужни да доставе: диплому о завршеном правном факултету; уверење о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе; доказ о поседовању најмање пет година радног искуства у струци;
уверење о општем здравственом стању;
уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених; уверење да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које их чини неподобнмим за обављање послова у државном
органу. Документација се прилаже у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве
се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.
НАПОМЕНА: Кандидати који немају положен испит за рад у органима државне
управе (државни стручни испит) дужни
су да доставе доказ о положеном испиту
у року од 15 дана од дана истека рока за
подношење пријава на јавни оглас. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном стручном
испиту за рад у органима државне управе
(државни стручни испит) подносе доказ о
положеном правосудном испиту. Пријаве
на оглас достављају се на адресу: Општинско веће општине Књажевац, ул. Милоша
Обилића бр. 1 Књажевац.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола „Б“ категорије, теренски рад,
пробни рад 3 месеца, комуникативност и
упорност. Пријаве слати поштом или на
e-mail: predrag.k@prometej.cо.rs. Контакт
телефон: 063/575-669, Јован Јузбашић.
Конкурс је отворен до 31.03.2013. године.

Tржиштe рада

21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 062/8047-407
е-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Пакер

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник, пожељно познавање рада у пекарству.

Пекар

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пекар,
радно искуство на пословима у пекарској
производњи 6 месеци.

доо „цитриН“

21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 7
тел. 021/6618-262
е-mail: citrinsk@open.telekom.rs

Шеф рачуноводства и финансија
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне
спреме, економског смера, радно искуство
5 година, познавање рада на рачунару. Рок
за пријављивање је до 15.09.2012. године.

„бриокоН“

11070 Нови Београд,
Милутина Миланковића 132/21

Комерцијалиста

„metLIFe“ aDo

11000 Београд, Омладинских бригада 88
тел. 060/6336-846
е-mail: petar.visnjevcanin@gmail.com

Сарадник у продаји животних
осигурања
УСЛОВИ: VII, VI, IV или III степен стручне
спреме у било ком занимању. Рок за пријављивање је 15 дана.

Друштвена одговорност
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21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11
тел. 021/422-245
е-mail: predrag.k@prometej.cо.rs

Аквизитер

2 извршиоца

„gtS аDrIatIc“ Dоо

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство 2 године, пожељно искуство у
директној продаји, знање рада на рачунару (напредни Office пакет), возачка дозвола „Б“ категорије, знање енглеског језика
(виши ниво), пробни рад 3 месеца. Пријаве
слати на е-mail: оffice@briokon.cо.rs.

АнАлитички
ПРИОРИТЕТИприступ
У
зАпошљАвАњу
ЗАПОШЉАВАЊУ

доо „иЗдаваЧка куЋа
прометеј“

УСЛОВИ: IV или III степен у било ком
занимању, возачка дозвола „Б“ категорије,
пробни рад 3 месеца.

20 извршилаца

16

ад „Хлеб“

Национална служба
за запошљавање

21000 Нови Сад, Доње Сајлово 140
тел. 021/2316-213
e-mail: оffice@gts-adriatic.rs

Комерцијалиста

за територију целе Србије
УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме у било ком занимању; положен возачки испит „Б“ категорије; знање
енглеског језика; познавање пословног
софтвера МS Office, Интернет...); радно
искуство у продаји индустријских штампача.

Сервисни техничар

за територију целе Србије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у
било ком занимању; познавање машинства, електротехнике и електронике; радно искуство на САЈМОВИ
одржавању ЗАПОШЉАВАЊА
индустријске
опреме; познавање рада на рачунару;
знање енглеског језика; положен возачки
испит „Б“ категорије.
Напомена: за оба радна места, пријаве
можете слати и мејлом.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

„KoteKS VIScoFan“ Dоо
21000 Нови Сад, Приморска 92
тел. 021/4899-637
e-mail: јobs@koteks.viscofan.com

Механичар

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, КВ машинбравар; 2 године радног
искуства у струци; пожељно је познавање
хидраулике. Пријаве слати поштом или
мејлом.

иЗдаваЧка куЋа
„прометеј“ доо

21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11
тел. 063/575-669-Јован Јузбашић
e-mail: predrag.k@prometej.co.rs

Аквизитер

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у
било ком занимању, без обзира на радно
искуство, теренски рад у региону Лознице,
возачка дозвола „Б“ категорије.
ОСТАЛО: посебна знања и вештине: комуникативност и упорност.

тп „квиН“ доо

34000 Крагујевац, Драге Тодоровић бб
тел. 034/304-810
e-mail: оffice@tpkvin.com

Возач „Ц“ категорије
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању; пожељно радно искуство
на пословима возача; поседовање возачке
дозволе „Ц“ категорије.

Продавац

на одређено време
3 извршиоца

Шеф малопродајног објекта
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, трговинске струке; пожељно радно
искуство на сличним пословима.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати треба
CV да пошаљу на горенаведену мејл адресу, најкасније до 20.09.2012. године.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

иЗдаваЧка куЋа
„прометеј“ доо

ФриЗерски салоН „буби“

21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11
тел. 021/422-245

Београд, Лазе Стефановића 2
тел. 063/187-4682

Мушки фризер

на одређено време од 6 месеци

Аквизитер

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без
обзира на занимање. Остали услови:
возачка дозвола „Б“ категорије, комуникативна и упорна лица, пробни рад три
месеца, рад је на терену у Чачку и околини. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на горенаведени број телефона Предрагу Ковачевићу или на e-mail: predrag.k@
prometej.cо.rs. Конкурс је отворен до попуне радних места.

„aUreLIo companY“ доо

11000 Београд, Булевар Деспота Стефана 6
е-маил: aurelio@eunet.rs

Посластичар

„BUKY“ Dоо

24000 Суботица, Вишка 17
тел. 024/552-939

Месар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, месар
или било које друго занимање, са најмање
6 месеци радног искуства, пожељно али
не и неопходно знање мађарског језика.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве
лично на адресу: Вишка 17, 24000 Суботица или на број телефона: 024/552-939, у
времену од 07,00 до 15,00 часова. Оглас је
отворен до 10.09.2012. године.

на одређено време

Хк „боро скориЋ“ ад

Кувар

15300 Лозница, Зајачки пут бб
тел. 015/874-311

на одређено време

Помоћни радник

Регионални менаџер за западну
Србију

на одређено време
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме; 6 месеци радног искуства на наведеним пословима. Пријаве слати на е-маил:
aurelio@eunet.rs. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања огласа.

са седиштем у Чачку, Горњем
Милановцу или Краљеву

дубрава ад

ОСТАЛО: пријаве са обавезним CV слати
на е-mail: hkboroskoric@gmail.com

25000 Сомбор, Краља Петра I бр. 10
тел. 063/502-874

Конобар-шанкер

вукова ЗадуЖбиНа

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; конобар; 12 месеци радног искуства;
основно познавањерачунара. Рок за пријаву је до попуне.

ик прометеј доо

21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11
тел. 021/422-245; 063/575-939
оглашава радно место за:

Аквизитер

на одређено време
2 извршиоца Национална служба

за запошљавање

УСЛОВИ: VIII-IV степен стручне спреме, с тим да предност има кандидат са
вишом стручном спремом; пожељно радно
искуство до 2 године на истим или сличним пословима.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; возачка дозвола; комуникативан; упоран. Рок за
пријаву је до 31.03.2013.

11000 Београд, Краља Милана 2
тел. 011/2683-890, 2682-803

Сарадник на пословима продаје
издања Вукове задужбине и
уписа нових задужбинарасуоснивача, приложника и
почасних чланова у велику
Вуковску породицу
више извршилаца

УСЛОВИ: предност имају кандидати који
су радили на истим или сличним пословима. Пријаве са САЈМОВИ
CV слати на ЗАПОШЉАВАЊА
адресу: Вукова задужбина, Краља Милана 2, 11000
Београд или на е-mail: slavko.vejinovic@
vukova-zaduzbina.rs, snezana.bojic@vukovazaduzbina.rs. Кандидати ће бити обавештени о времену одржавања првог информативног састанка у Вуковој задужбини
(Краља Милана 2).
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Грађевинарство
и индустрија

„mInIĆ & mInIĆ“ Dоо

11000 Београд, Браће Јерковић 58
тел. 011/2467-999

Књиговођа

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно
искуство у области књиговодства минимум 5 година; познавање рада на рачунару, са знањем Еxcel-a и Word-а, рад је на
одређено време, са могућношћу преласка
у стални радни однос. Контакт телефони:
011/2467-999 и 064/1171-733.

traYаL KorporacIja aD
сектор ЉудскиХ ресурса
37000 Крушевац, Милоша Обилића бб
тел. 037/422-328, локал 2810

Моделар конфекције
Механичар за поправку машина
за шивење

„geogIS & map“
аГеНција За Геодетске
услуГе
32000 Чачак, Рајићева 21
тел. 063/412-994, 032/221-578
e-mail: geogismap@sezampro.rs

Дипл. инжењер геодезије
УСЛОВИ: дипломирани инжењер геодезије;
пожељна возачка дозвола „Б“ категорије;
познавање AutoCAD-а пожељно; пробни рад
као волонтирање од 3 месеца; у обзир може
доћи и приправник. Обезбеђен смештај
док траје период волонтирања (3 месеца).
Радно време: 8 сати дневно; теренски рад
(више се ради у канцеларији). Конкурс је
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати треба да се на горенаведене бројеве телефона обрате особи за контакт: Јели Иванов.

„DIZart HoUSe“ Doo

ОСТАЛО: молбе са пратећом документацијом слати на горенаведену адресу или
донети лично, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа.

Зидар

Кикинда, Војводе Путника 48
тел. 0230/25-440, 22-650 (7.00-15.00h)
е-mail: dizartin@gmail.com

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, било ког занимања, возачка дозвола
„Б“ категорије. Заинтересовани кандидати
треба да се јаве на број телефона: 024/552939. Оглас је отворен до 12.09.2012. године.

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме. Место рада: Сочи, Руска Федерација;
радни однос се заснива на одређено време 12 месеци; радно искуство минимум 1
година на наведеним пословима. Обезбеђен превоз, смештај, исхрана; теренски
рад (рад на градилишту). Конкурс је отворен до 17.09.2012. године. Заинтересовани
кандидати треба да се јаве на горенаведене бројеве телефона, особа за контакт:
Милош Ђурашин.

Руковалац грађевинских машина
за бушење и побијање шипова и
израду дијафрагми
на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца

18

11000 Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-961, 2510-842 (08,00-16,00)
e-mail: zgp@beotel.rs

Електричар
3 извршиоца

Бравар-варилац
3 извршиоца

Опис посла: поправка машина, рад у припреми за градилиште.

Армирач

3 извршиоца
Опис посла: израда и постављање разних
арматура.

Тесар

3 извршиоца
Опис посла: израда оплата, монтирање
скеле, малтерисање.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 153а
тел. 011/318-09-32

Сајмови
запошљавања

ЖГп Гп „беоГрад“ ад

Опис посла: зидање, бетонирање, шаловање.

„LHr“ Dоо

Најкраћи пут
до посла

УСЛОВИ: дипломирани електроинжењер
(предност: смер рачунарства); возачка
дозвола „Б“ категорије. Рад на пословима интернет-провајдинга, као и обраде и
дистрибуције дигиталних канала, рад је у
Нишу, повремена путовања ради организације и руковођења на целој територији
Србије. Рок за пријаву је 17.09.2012. године.

3 извршиоца

Керамичар

Магационер

Дипломирани IT електроинжењер

Зидар

Молер
Гипсар

24000 Суботица, Вишка 17
тел. 024/552-939

18000 Ниш, Булевар Немањића 67, локал
45
е-mail: оffice@jotel.co.rs

Опис посла: одржавање постојећих и
уградња нових инсталација.

УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне
спреме, да кандидат поседује диплому, да
поседује радно искуство од (најмање) две
године на тим пословима.

„BUKY“ Dоо

доо „јотел“

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство
5 година, пожељна диплома за руковаоца
грађевинских машина, пожељно искуство
у раду на машинама за бушење, пробни
рад 3 месеца. Пријаве слати на наведену
адресу или на е-mail: lhr@eunet.rs у року
од 15 дана од дана објављивања огласа.
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НК радник

3 извршиоца
Опис посла: манипулативни радник.
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: За сва радна места: место рада је
Ражањ; радни однос је на одређено време
3 месеца, након тога могућност продужетка радног односа; радно искуство: минимум 2 године на датим пословима, осим
за НК радника: минимум 6 месеци радног искуства на датом послу; обезбеђен
смештај и исхрана; теренски рад; радно
место са повећаним ризиком; радно време:
8 сати дневно; пробни рад 1 месец; радови
се одвијају на санацији моста на ауто-путу

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Грађевинарство и индустрија / Медицина
код Ражња. Конкурс је отворен до попуне
радних места. Заинтересовани кандидати
треба да се на горенаведене бројеве телефона обрате особи за контакт: Кристиану
Цвијетићу.

Mедицина

„иНмоНтдраГ
иНЖеЊериНГ“

11000 Београд, Браће Крсмановић 22
тел. 060/5002-450
е-mail: inmotd@gmail.com

Зу апотека „gooDWILL“
24000 Суботица, Матка Вуковића 10
тел. 024/602-064, 554-498
е-mail: hr@goodwill-apoteka.com

Водоинсталатер

ГоШа Фабрика ШиНскиХ
воЗила

11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 70
тел. 026/310-046

Дипломирани машински
инжењер

на одређено време до три месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању, знање енглеског и
немачког језика.

Dоо „mImont
InternatIonaL“

21000 Нови Сад, Новосадског сајма 3
тел. 021/6779-144
е-mail: mimontinternational@gmail.com

Заваривач аргонски

на одређено време
10 извршилаца

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 1
месец радног искуства. Јављање кандидата на бројеве телефона: 011/3660-282 или
060/5002-450.

ГоШа Фабрика ШиНскиХ
воЗила
Смедеревска Паланка, Индустријска 70
тел. 064/8392-008
e-mail: јasmina.radic@gosa-fsv.rs

Дипломирани инжењер
заваривања IWЕ
Опис посла: послови дипломираног инжењера заваривања IWЕ.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер техничке
групе факултета (машински, грађевински,
електротехнички и технолошко-металуршки факултет); минимум 2 године искуства у
изради технологије заваривања и надзора
заваривања; пробни рад од 3 месеца.

за рад у Бачкој Паланци и Пољској, на
ОСТАЛО: обавезно поседовање IWЕ сертифиодређено време 3 месеца
ката (International Wеlding Еngineer); послода6 извршилаца
Друштвена одговорноствац нуди помоћ при тражењу смештаја; послодавац нуди финансијску помоћ за смештај;
служба
УСЛОВИ: кандидат треба да је по занипожељно познавањеНационална
рада на рачунару-МS
мању аргонски
заваривач, пожељно
за запошљавање
ПРИОРИТЕТИ
У знање Оffice пакет (није услов);
пожељно познавање енглеског или немачког језика (није
управљања виљушкаром, пожељно радно
ЗАПОШЉАВАЊУ
услов). Конкурс је отворен до попуне радног
искуство.
места. Заинтересовани кандидати треба да
се на горенаведени број телефона или мејла
обрате особи за контакт: Јасмини Радић.

„KopeX mIn“ аD

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб
е-mail: marijana.stankovic@kopexmin.rs

Заваривач

Национална служба

УСЛОВИ: стручна оспособљеност за посза запошљавање
тупак заваривања
135 (МАГ); техничко предзнање из области заваривања
(читање цртежа, препознавање симбола
заварених спојева, читање спецификација
технологије заваривања и планова заваривања); лекарско уверење о способности за
рад на висини; радно искуство на пословима израде челичне конструкције; способност за рад у отежаним условима (ниска
или висока температура, велика бука, слаба осветљеност радног места, рад у сменама, ноћни рад, прековремени рад); склоност ка тимском раду; јака радна етика и
проактивност на послу; спремност за усавршавање. CV послати на горенаведени
мејл, најкасније до 13.09.2012. године. На
интервју ће бити позвани само кандидати
који задовољавају наведене критеријуме.

Опис посла: рад у хуманој апотеци.
УСЛОВИ: диплoмирани фармацеут (VII
степен), положен стручни испит, чланство
у Фармацеутској комори, познавање рада
на рачунару-MS Office пакет; предност
имају кандидати са радним искуством.
Обезбеђен је смештај у засебном стану
(стан је по избору кандидата и према договору са послодавцем), пуно радно време,
рад у сменама, пробни рад од 2 месеца.
Конкурс је отворен до 17.09.2012. године.
Заинтересовани кандидати треба да се
јаве на наведене бројеве телефона, особа
за контакт: Игор Стопарић.

специјалистиЧка
оФталмолоШка
ордиНација
„perFect VISIon“

24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 060/6565-023, САЈМОВИ
024/55-75-75ЗАПОШЉАВАЊА
е-mail: mirjana.trkuljа@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
2 извршиоца

Опис посла: специјалистички офталмолошки прегледи, дијагностика, хирургија.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет-специјалиста офталмологије; радно искуство: пожељно (није неопходно);
познавање рада на рачунару (МS Оffice
пакет); знање енглеског језика; возачка
дозвола „Б“ категорије (пожељна, није
услов). Обезбеђен је смештај близу клинике; пробни рад (4 месеца); рад у сменама; радно време 8 сати дневно. Конкурс је
отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати треба да се на горенаведене бројеве телефона обрате особи
за контакт: Мирјани Тркуљи.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

за рад у Суботици

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
Обуке и субвенције (за запошљавање)

ВАША
ПРАВА АДРЕСА:

Национална служба
за запошљавање

www.nsz.gov.rs
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Медицина и пољопривреда

дом ЗдравЉа

12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Лекар опште медицине
Опис послова: самостално пружа медицинску помоћ из домена опште медицине лицима која се јаве на преглед, даје
мишљење у вези здравственог стања
пацијената, учествује у предузимању мера
превентивне делатности, одговара за благовремени пријем и преглед пацијената,
ради на збрињавању хитних стања, спроводи кућно лечење и упућује пацијенте на
стационарно лечење, обавља саветодавни
рад, ради на здравственом васпитању и
подизању здравствене културе пацијената, стара се за уредно вођење медицинске
документације, води рачуна о потрошњи,
односно прописаној терапији, обавља
Друштвена
и друге
послове поодговорност
налогу непосредног
руководиоца.

ПРИОРИТЕТИ
УСЛОВИ:
поред општихУуслова предвиђенихЗАПОШЉАВАЊУ
законом, потребан је завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме) и положен стручни испит. Уз пријаву,
у којој је потребно навести за које радно
место се кандидат пријављује доставити:
кратку биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)
или оверена фотокопија. Кандидати који
Национална
служба
су радили у струци дужни су да доставе и
за
запошљавање
оверену
фотокопију лиценце.
Медицински техничар-општег
смера

3 извршиоца
Програми
(два извршиоца на неодређено
време, и један на одређено време до
повратка радника са боловања)
приправништва
–
Опис послова: обавља све послове своје
знање
пракси
струке, у
а по
налогу лекара, стара се о бла-

књиге рођених (не старији од шест месеци) или оверена фотокопија, уверење о
држављанству (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија, уверење да
се против кандидата не води истрага, ни
истражне радње, нити се води кривични
поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан. Кандидати који су радили у струци дужни су
да доставе и оверену фотокопију лиценце.
Потребно је претходно радно искуство у
трајању од најмање годину дана.

Возач

Спремачица-хигијеничар

Опис послова: обавља све вожње за потребе Дома здравља укључујући и превоз
пацијената на дијализу, као и хитан превоз пацијената, задужује се возилом и
одговара за његову исправност, одржава
возило и отклања ситне кварове, стара се
о хигијени возила, води рачуна да у возилу постоји сва
потребна законом
Национална
служба прописана опрема, за
води
рачуна о регистрацији
запошљавање
возила којим је задужен, обавља и друге
послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, потребна је најмање завршена осмогодишња школа, возачки испит
„Б“ и „Ц“ категорије, здравствена способност за послове професионалног возача.
Уз пријаву, у којој је потребно навести за
које радно место се кандидат пријављује
доставити: кратку биографију са адресом
и контакт телефоном, оверену фотокопију
сведочанства о завршеној основној школи, оверену фотокопију возачке дозволе,
извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци) или оверена фотокопија, уверење о држављанству (не старије
од шест месеци) или оверена фотокопија,
уверење да се против кандидата не води
истрага, ни истражне радње, нити се води
кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно
окончан, лекарско уверење о здравственој
способности за обављање послова професионалног возача; с обзиром да се ради о
радном месту возача санитетског превоза
Шанса за младе
неопходно је претходно радно искуство
професионалног возача у трајању од најмање три године.

говременом пријему пацијената на прегледе, стара се да пре прегледа буде припремљен здравствени картон пацијента,
као и да сам пацијент буде припремљен
за преглед, стара се о одржавању кућног
реда, води уредно медицинску документацију, по завршеном прегледу одлаже
Пословни секретар
здравствени картон, ради на пословима
давања ампулиране терапије и на послоОпис послова: обавља секретарске пословима превијања, учествује у кућном
ве за потребе директора и правно-финанлечењу пацијената, у сарадњи са лекаром
сијске службе Дома здравља, обавља
учествује у хитном збрињавању пациједактилографске послове, врши пријем и
ната, обавља и друге послове по налогу
поштанских
пошиљака, обаОбуке одашиљање
и субвенције (за
запошљавање)
непосредног руководиоца.
вља књиговодствено-финансијске послове, обавља и друге послове у оквиру своје
УСЛОВИ: поред општих услова предструке по налогу непосредног руководиовиђених законом, потребна је завршена
ца.
средња медицинска школа-општи смер и
положен стручни испит. Уз пријаву, у којој
УСЛОВИ: поред општих услова предје потребно навести за које радно место
виђених законом, потребна је завршена
се кандидат пријављује доставити: кратку
средња економска школа-општи смер и
биографију са адресом и контакт телефопознавање рада на рачунару. Уз пријаву,
ном, оверену фотокопију дипломе о завру којој је потребно навести за које радно
шеној средњој медицинској школи-општи
место се кандидат пријављује доставити:
смер, оверену фотокопију уверења о полократку биографију са адресом и контакт
женом стручном испиту, извод из матичне
телефоном, оверену фотокопију дипломе

Шанса за
младе

Школа је знање,
посао је занат

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
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Прави људи

о завршеној средњој економској школи,
извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци) или оверена фотокопија, уверење о држављанству (не старије
од шест месеци) или оверена фотокопија,
уверење да се против кандидата не води
истрага, ни истражне радње, нити се
води кривични поступак по оптужници и
оптужном предлогу који није правноснажно окончан. Потребно је претходно радно искуство у трајању од најмање годину
дана.

за рад у централном објекту у
Жабарима
Опис послова: ради на одржавању чистоће
у радним и свим другим просторијама, одрСАЈМОВИ
жава чистоћу
прозора, ЗАПОШЉАВАЊА
столарије, канцеларијског материјала и инвентара, санитарија, тепиха, завеса и друго, по потреби
одржава двориште, а зими чисти снег,
по завршетку радног времена контролише инсталације водовода и струје у смислу да ли не цури нека чесма или да ли је
све искључено са електричног напајања,
затвара прозоре и слично, ради и друге
послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, потребна је завршена основна школа. Уз пријаву, у којој је потребно
навести за које радно место се кандидат
пријављује доставити: кратку биографију
са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи, извод из матичне књиге
рођених (не старији од шест месеци) или
оверена фотокопија, уверење о држављанству (не старије од шест месеци) или
оверена фотокопија, уверење да се против
кандидата не води истрага, ни истражне
радње, нити се води кривични поступак по
оптужници и оптужном предлогу који није
правноснажно окончан.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији
служба
„Послови“. Национална
Непотпуне и неблаговремене
пријаве нећезасезапошљавање
разматрати. Кандидати
који уђу у ужи избор дужни су да доставе лекарско уверење, осим кандидата за
радно место возача. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина и пољопривреда

ЗдравствеНи цеНтар
кладово

НациоНалНа слуЖба За
ЗапоШЉаваЊе

НациоНалНа слуЖба За
ЗапоШЉаваЊе

Специјалиста радиотерапије

Оглашава слободно радно место, за
рад у СР Немачкој:

Оглашава слободно радно место, за
рад у СР Немачкој:

Опис посла: обављање послова из домена
лекара специјалисте радиолога-радиотерапеута.

Послодавац: St Georg Кlinikum Еisenach
Место рада: Еisenach, Тhüringen, SR
Nemačka

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

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста; положен специјалистички испит; лиценца за лекаре; потребна најмање 1 година радног
искуства у струци. Обезбеђен је смештај;
скраћено радно време: 30 сати недељно.
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати треба да
се на горенаведени број телефона обрате
особама за контакт: Слађани Натошевић и
Бојани Скрлатовић.

Специјалиста кардиологије
(интервентни кардиолог)

Специјалиста неуропсихијатрије/
лекар опште медицине
на специјализацији из
неуропсихијатрије

Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

НациоНалНа слуЖба За
ЗапоШЉаваЊе
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за
рад у СР Немачкој:
Послодавац:
Elbe
Kliniken
StadeBuxtehude
Место рада: Buxtehude, Niedersachsen
(Доња Саксонија), СР Немачка

Медицинска сестра/техничар
15 извршилаца

УСЛОВИ: образовање у траженом занимању, минимум IV степен стручне спреме (без обзира на смер); знање немачког
језика-минимум Б1 ниво; радно искуство
није битно. Радни однос се заснива на
одређено време од 6 месеци (након тога
могућност наставка уговора о раду на
неодређено време). Обезбеђен је смештај
од стране послодавца; висина почетне
плате 1.500 € бруто; увођење у практични
рад уз присуство ментора; дужина радног
времена 8h дневно; рад у сменама, ноћни
рад. Послодавац сноси трошкове превоза
од Србије до СР Немачке, као и трошкове издавања радне дозволе. Обавезан је
здравствени преглед и вакцинација против хепатитиса Б.
Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику (са фотографијом); фотокопија дипломе завршене
школе.
Начин конкурисања: Документацију доставити поштом на адресу: Национална служба за запошљавање, Одељење за посредовање у запошљавању, Дечанска 8/V, 11000
Београд, са назнаком: „За конкурс: медицинска сестра/техничар-СР Немачка“.

11000 Београд, Краља Милутина 8

11000 Београд, Краља Милутина 8

2 извршиоца

Опис посла: послови лекара специјалисте
интервентног кардиолога.
УСЛОВИ: специјалиста кардиологије;
знање немачког језика-средњи ниво
(минимум Б1 ниво, пожељан Б2); стручни
испит; лиценца пожељна; радно искуство:
неопходно је да лекар зна самостално да
врши катетеризацију, уградњу стентова,
Ехо и осталу кардиолошку дијагностику.
Врста радног односа: на неодређено време
(пробни рад 6 месеци).
ОСТАЛО: Обезбеђен смештај и исхрана;
основна плата је 4.100€ бруто, а повећава се у договору са послодавцем (у зависности од искуства и вештине лекара);
дужина радног времена: 8 часова дневно;
рад у сменама; ноћни рад; могу конкурисати и лекари који су у пензији.
Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику (са фотографијом, контакт подацима и подацима о
траженим искуствима и знањима, пожељно је имати сертификат/уверење о положеном курсу немачког језика); пропратно
писмо на немачком језику; фотокопија
дипломе медицинског факултета преведена на немачки језик; фотокопија уверења
о положеном специјалистичком испиту
преведена на немачки језик.
Начин конкурисања: Документацију доставити поштом на адресу: Национална служба за запошљавање, Одељење за посредовање у запошљавању, Дечанска 8/V, 11000
Београд, са назнаком: „За конкурс: кардиолог-СР Немачка“. Некомплетне пријаве
неће бити разматране. Рок трајања конкурса: до попуне радног места.

Национална служба за
запошљавање

преквалификације
доквалификације
Стекните
конкурентСку
предноСт

УСЛОВИ: специјалиста неурологије, специјалиста психијатрије, специјалиста неуропсихијатрије или лекар опште медицине на специјализацији из неурологије/
психијатрије/неуропсихијатрије.
Посебна знања и вештине: знање немачког
језика-минимум Б1 ниво, пожељан Б2;
пожељно основно знање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel); стручни испит за лекаре
специјалисте; радно искуство: пожељно
1-2 године започете специјализације (за
лекаре опште медицине). Радни однос се
заснива на одређено време од 2 године
(пробни рад 6 месеци), након тога постоји
могућност заснивања радног односа на
неодређено време. Обезбеђен смештај,
исхрана и новчани приход од 400 € до
завршетка Б2 нивоа немачког језика (најдуже 6 месеци), након тога се заснива радни однос на 2 године са платом од 4.100 €
бруто. Дужина радног времена 8h дневно,
рад у сменама.
Потребна документација: радна биографија/CV са фотографијом на немачком
језику (са контакт подацима и подацима
о траженим знањима, пожељно је имати
сертификат/уверење о положеном курсу немачког језика); пропратно писмо
на немачком језику; фотокопија дипломе медицинског факултета; фотокопија
уверења о положеном специјалистичком
испиту-за лекаре специјалисте или доказ
о току специјализације из тражених области.
Начин конкурисања: Документацију доставити поштом на адресу: Национална служба за запошљавање, Одељење за посредовање у запошљавању, Дечанска 8/V,
11000 Београд, са назнаком: „За конкурс:
неуропсихијатар-СР Немачка“.
Некомплетне пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен до попуне радног
места.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

Рок трајања конкурса: до 07.09.2012. године.
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специјалНа болНица За
псиХијатријске болести
„ГорЊа топоНица“
18202 Горња Топоница

Шеф Кабинета за радиологију
УСЛОВИ: завршен медицински факултет;
положен специјалистички испит из радиологије. Уз пријаву-биографију доставити:
оверену фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету; оверену фотокопију дипломе о стеченом називу специјалисте из радиологије; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

иНститут За
реуматолоГију

11000 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Доктор опште медицине
УСЛОВИ: медицински факултет; просечна
оцена најмање 09,00; обављен лекарски
стаж; положен стручни испит за доктора медицине; познавање енглеског језика. Заинтересовани кандидати подносе:
пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију уверења о
положеном стручном испиту за доктора
медицине; фотокопију извода из матичне
књиге рођених/венчаних. Пријаве са неопходним прилозима подносе се Институту
на наведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узимане у разматрање.

Градски Завод За плуЋНе
болести и туберкулоЗу
11000 Београд, Прешевска 33
тел. 011/2412-466
факс: 011/2411-226

Медицинска сестра-техничар
на одређено време до повратка
одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању. Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију
(у оригиналу или оверене фотокопије):
диплому, доказ о положеном стручном
испиту, извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Особа
за контакт: Снежана Радовић, број телефона: 011/3811-818.

ВАША ПРАВА АДРЕСА:
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иНститут За ортопедскоХирурШке
болести „баЊица“
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Доктор медицине специјалиста
ортопедија са трауматологијом
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет; положен стручни испит;
положен специјалистички испит из ортопедије са трауматологијом; пробни рад 3
месеца; 1 година радног искуства. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету (са просечном оценом студирања); оверен препис или фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту;
оверен препис или фотокопију дипломе
о положеном специјалистичком испиту из
ортопедије са трауматологијом; оверен
препис или фотокопију дипломе о положеном испиту за научно звање магистра и/
или доктора наука (ако га кандидат има);
потврду издату од стране Националне
службе за запошљавање о дужини чекања
на запослење; доказ о радном искуству у
струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија
радне књижице или потврда послодавца);
извод из матичне књиге рођених; биографију, са адресом и контакт телефоном.
Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног
органа. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима
овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који
уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се поштом, на наведену
адресу Института, са назнаком: „За оглас
за пријем у радни однос“ или директно на
деловодни протокол правне службе Института на истој адреси.

уНиверЗитетска
деЧја клиНика

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

Доктор медицине
УСЛОВИ: медицински факултет; просечна оцена на студијама изнад 8,50; положен стручни испит; познавање најмање
једног светског језика; предност ће имати
кандидати са завршеним постдипломским
студијама. Приликом пријаве на конкурс
кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте;
фотокопију диплoме о завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе
о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију радне књижице; фотокопије
уговора о раду, тј. потврде о волонтирању,
потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на
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меморандуму, времену проведеном на
раду и оценама рада кандидата. Пријаве
слати у затвореној коверти на наведену
адресу Клинике, са назнаком „пријава на
конкурс за пријем доктора медицине на
неодређено време“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Храст др поповиЋ
специјалистиЧка
радиолоШка ордиНација
11000 Београд, Стојана Протића 57
е-mail: оrdinacijahrast@gmail.com

Медицинска сестра
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска или физиотерапеутска сестра. Кандидати треба да шаљу CV или да се јаве
на број телефона: 062/9494-009; доставити радне биографије на увид на е-mail:
оrdinacijahrast@gmail.com.

дом ЗдравЉа преШево
17523 Прешево, 15. новембар 88
тел. 017/669-195

Заменик директора

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
доктор медицине или доктор стоматологије или доктор медицине специјалиста
из гране медицине која је делатност Дома
здравља или да је доктор стоматологије
специјалиста из гране стоматологије која
је делатност Дома здравља и да има најмање 5 година радног стажа у области
здравствене заштите или да је дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менеџмента и 5 година
радног стажа на пословима руковођења
у области здравствене заштите. Ако за
директора здравствене установе није именовано лице са високом школском спремом здравствене струке, већ лице са завршеном школском спремом друге струке,
заменик директора за здравствену делатност мора бити лице са високом школском
спремом здравствене струке.

дом ЗдравЉа Гроцка

Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Лекар специјалиста ОРЛ
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом,
кандидат треба да испуњава и следеће
потребне услове: VII степен, завршен
медицински факултет; положен стручни
испит; положен специјалистички испит
из области ОРЛ. Уз кратку биографију
кандидат треба да поднесе следећу документацију: диплому о завршеној стручној
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спреми; диплому о положеном стручном
испиту; диплому о положеној специјализацији; фотокопију личне карте.

Наука и образовање

предШколска устаНова
„11. април“

Медицинска сестра-техничар
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом,
кандидат треба да испуњава и следеће
потребне услове: завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестратехничар; положен стручни испит. Уз кратку биографију, кандидат треба да поднесе
следећу документацију: диплому о завршеној школи; диплому о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте.

ЗАКОН О ОСНОВАМА
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА

ОСТАЛО: како достављену документацију
не враћамо кандидатима, иста не мора
бити оверена. Одлука о избору кандидата
биће објављена на огласној табли Дома
здравља, а информације се могу добити у
правно-кадровској служби Дома здравља.
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 мимо
означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

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

опШта болНица
„свети лука“

11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра-техничар

на одређено време, са положеним
стручним испитом и лиценцом за рад
на Одељењу за неурологију, Сектора
за интернистичке гране медицине, до
повратка медицинске сестре која се
налази на породиљском одсуству
УСЛОВИ: као доказ о испуњености услова,
кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом; оверену фотокопије
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, медицинска сестра-техничар
општег смера; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад у струци.
Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Болнице
или поштом, на адресу: Општа Болница
„Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михајлова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са
навођењем радног места за које се конкурише. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ост
Национална служба
за запошљавање

б е о г ра д

Услови за пријем у
радни однос
Члан 120

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/267-18-61

Васпитач

10 извршилаца

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног радника
5 извршилаца
УСЛОВИ: II, I степен високих студија, VI
степен стручне спреме, виша школа за
образовање васпитача.

Медицинска сестра у групи
7 извршилаца

Медицинска сестра у групи

на одређено време ради замене
одсутног радника
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
средња медицинска школа васпитачког
смера.

Спремачица

6 извршилаца

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног радника
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
школа и одговарајућа стручна оспособљеност у трајању до 6 месеци.

Радник на припреми пециваколача, пекар-посластичар

Када се образовно-васпитни рад
Радник на припреми пециваостварује на језику националне мањиколача, пекар-посластичар
не, осим услова из става 1 овог члана одређено време до 6 месеци
на, лице мора да има и доказ о знању
језика на коме се остварује образовУСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ
пекар-посластичар.
но-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују
Административни радник
се приликом пријема у радни однос и
на одређено време до 6 месеци
проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из стаУСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме,
ва 1, тач. 1) и 4) и става 2 овог члаправно-биротехничка или економска шкона подносе се уз пријаву на конкурс,
ла, познавање рада на рачунару (Wоrd,
а из става 1 тачка 2) овог члана пре
Еxcel).
закључења уговора о раду. Доказ из
ОСТАЛО: уз пријаву доставити доказ о
става 1. тачка 3) овог члана прибавља
стручној спреми и уверење о држављанустанова.
ству. Фотокопије морају бити оверене и
Запосленом престаје радни однос ако
не старије од 6 месеци. Изабрани кандисе у току радног
односа ЗАПОШЉАВАЊА
утврди да
САЈМОВИ
дат пре заснивања радног односа дужан је
не испуњава услове из ст. 1 и 2 овог
да достави лекарско уверење и санитарчлана или ако одбије да се подврну књижицу. Писане пријаве доставити
гне лекарском прегледу у надлежној
искључиво поштом на наведену адресу, са
здравственој установи.
назнаком радног места за које се кандидат
пријављује.
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Наука и образовање

поНиШтеЊе оГласа
средЊа ЗаНатска Школа
11000 Београд, Вукасовићева 21а

Оглас објављен 04.04.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

уНиверЗитет у беоГраду
ФилоЗоФски Факултет
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Истраживач-сарадник у
Институту за психологију, за рад
на пројекту: „Идентификација,
мерење и развој когнитивних
и емоционалних компетенција
важних друштву оријентисаном
на европске интеграције“
на три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент докторских студија у области психологије, претходни нивои студија завршени
са укупном просечном оценом најмање
осам, истраживачко звање истраживачсарадник и објављени радови у области
психологије. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове
предвиђене одредбама Закона о научноистраживачкој делатности („Сл. гласник РС“,
бр. 110/2005, 50/2006 - испр. и 18/2010),
Статута Филозофског факултета и Правилника о систематизацији послова и радних
места. Пријаве кандидата са прилозима
(биографија, одговарајућа диплома, доказ
о уписаним докторским студијама из области психологије, одлука о избору у истраживачко звање, списак објављених радова и саме радове) доставити на наведену
адресу Факултета.

оШ „дуле караклајиЋ“

11550 Лазаревац, Дула Караклајића 35а
тел. 011/8123-915

Секретар
УСЛОВИ: VII/1 степе стручне спреме, дипломирани правник. Кандидати који конкуришу за наведено радно место треба
да испуњавају услове из чл. 68 и чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11), односно да имају одговарајуће
образовање, дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је
стекао високо образовање на основним
студијама
у трајању
од најмање четири
Национална
служба
године; психичку, физичку и здравствену
за
запошљавање
способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у прородици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за
кривична дела примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
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правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије.

уНиверЗитет у беоГраду
Факултет За ФиЗиЧку
Хемију

ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријаву приложе: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању;
краћу биографију; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или фотокопију); лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду, уверење о
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Наставник за енглески језик

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

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

на одређено време од четири године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
филолошки факултет-енглески језик и
књижевност; објављени стручни радови
у одговарајућој области и способност за
наставни рад; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању. Остали услови утврђени
одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом
Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор. Пријаве са биографијом и
доказима о испуњености услова конкурса
доставити архиви Факултета, на наведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Медицинска сестра-васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, занимање: медицинска сестра-васпитач. Документација коју је потребно доставити за
учешће на оглас: молба на оглас, оверена
фотокопија дипломе средње медицинске
школе, са или без искуства, обавеза полагања испита за лиценцу, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
држављанство, потврда надлежног органа
да кандидат није под истрагом.

Васпитач

4 извршиоца
УСЛОВИ: виша школа за образовање
васпитача, учитељски факултет, висока школа струковних студија, занимање:
васпитач/дипл. васпитач. Документација
коју је потребно доставити за учешће на
оглас: молба на оглас, оверена фотокопија
дипломе више школе за образовање васпитача, учитељски факултет или висока
школа струковних студија, са или без искуства, обавеза полагања испита за лиценцу, оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених, држављанство, потврда
надлежног органа да кандидат није под
истрагом.
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предШколска устаНова
„ЗвеЗдара“
11050 Београд, Суботичка 2
тел. 011/2414-555

Педагошки асистент

на одређено време до годину дана
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме,
завршена уводна обука према Правилнику
о програму обуке за педагошке асистенте
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/10), психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом. Молбе са личним подацима, радном биографијом, фотокопијом радне књижице, овереном фотокопијом дипломе, овереном фотокопијом о
завршеној уводној обуци према Правилнику о програму обуке за педагошке асистенте, уверењем о држављанству, лекарским
уверењем и уверењем да против кандидата није покренута истрага нити подигнута
оптужница, доставити у року од 8 дана
од дана објављивања огласа, лично или
поштом Управи за заједничке послове ПУ
„Звездара“, на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Разматраће се искључиво комплетне пријаве.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Геодетска теХНиЧка
Школа

11000 Београд, Милана Ракића 42
тел. 011/2411-880

Наставник групе геодетских
предмета
Наставник групе геодетских
предмета

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

Наставник групе геодетских
предмета

на одређено време, са 25% радног
времена, до краја школске године
УСЛОВИ: завршен грађевински факултет,
одсек геодезија и услови предвиђени чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати треба да
доставе и следеће доказе о испуњености
услова: оверену копију дипломе, односно
уверења ако иста није издата, уверење о
држављанству Републике Србије и извод
из матичне књиге рођених. Кандидате
који уђу у ужи избор школа ће упутити на
проверу психофизичких способности коју
спроводи Национална служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран дужан
је да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

уНиверЗитет у беоГраду
уНиверЗитет
метрополитаН
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885

Наставник за ужу научну област
Математика (Математика 1 и 2,
Статистика са вероватноћом,
Пословна статистика са
вероватноћом)
Наставник за ужу научну област
Безбедност информација и
информациони системи
за рад са непотпуним радним
временом

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају
услове за избор у звање дефинисане Законом о високом образовању (докторат наука и објављени научни радови), Статутом
Универзитета и Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивању
радног односа наставника и сарадника на
Метрополитан униниверзитету. Кандидати
морају да, поред на српском, буду способни да држе наставу и на енглеском језиОбука
ку. Кандидати
се за
пријављују искључиво
електронским
путем, коришћењем обраактивно
заца за пријаву који се могу преузети са
тражење
сајта Факултета: www.metropolitan.еdu.
rs/конкурс посла
и слањем попуњеног обрасца
на адресу: konkurs@metropolitan.еdu.rs.

Допунску документацију (копије диплома и радова) кандидати могу да пошаљу
поштом или да донесу на наведену адресу
Факултета.

предШколска устаНова
„бамби“
19210 Бор, Моше Пијаде 66

Васпитач

3 извршиоца

бор

предШколска устаНова
„НевеН“
19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706, 800-616

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме. Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан да
приложи: оверену копију уверења о држављанству; оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми васпитача; оверену
копију извода из матичне књиге рођених.

Медицинска сестра

Медицинска сестра-васпитач

УСЛОВИ: IV степене стручне спреме, медицинско-педагошка сестра.

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме. Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан да
приложи: оверену копију уверења о држављанству; оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми медицинске сестре-васпитача; оверену копију извода из
матичне књиге рођених.

на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству,
до 26.07.2013. године

Васпитач-приправник

на одређено време годину дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
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. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије) у трајању од три године или
одговарајуће више образовање.
ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: психичка,
физичка и здравствена способност за рад
са децом; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање
или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), оверен препис или фотокопију
дипломе и извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење изабрани кандидат
подноси пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља установа.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

3 извршиоца

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара предшколске установе, на број тел.
030/425-160.

јагодина

пу „рада миЉковиЋ“
35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел/факс: 035/611-125

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено на студијама 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; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем, дозвола за рад (лиценца).

Васпитач

на одређено време до две године у
својству приправника
3 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичНационална
служба
ке академске студије
или специјалистичке
струковне студије),
у складу са Законом о
за запошљавање
високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септем-
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Наука и образовање
бра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем.

Школа За муЗиЧке
талеНте

осНовНа Школа
„деспот стеФаН високи“

Наставник виолине

Наставник француског језика

Наставник виолине

за 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог који користи право на
неплаћено одсуство, а најдуже до
30.12.2013. године

Стручни сарадник-библиотекар

Књиговођа
УСЛОВИ: IV степен, средња стручна спрема, економског смера, економско-комерцијалног смера и обученост за рад на рачунару.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: психичка,
физичка и здравствена способност за рад
са децом, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (установа прибавља по
службеној дужности), држављанство Републике Србије, да је пунолетан. Уз пријаву
на конкурс доставити следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, дозволу за рад-лиценцу
(за васпитаче на неодређено време), уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, сертификат о оспособљености за рад на рачунару (за књиговођу),
лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децомизабрани кандидати достављају након
коначности одлуке о избору, односно пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности (васпитача) за
рад са децом врши надлежна служба за
послове запошљавања, а уверење прибавља установа пре прибављања мишљења
органа управљања. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа.
Пријаве са кратком биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Доказе о испуњавању услова
конкурса доставити у оригиналу или у овереној копији. Уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених не смеју
бити старији од 6 месеци.

Национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла
иНФормисаНост
сиГурНост
самопоуЗдаЊе
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35230 Ћуприја, Милице Ценић бб
тел/факс: 035/8472-344

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар виолиниста.

Наставник виоле

за 50% радног времена, на одређено
време, а најдуже до краја школске
године-31.08.2013.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар виолиниста.

Наставник виолончела
за 70% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар виолончелиста.

Наставник виолончела

на одређено време до повратка
раднице која користи право на
породиљско одсуство, најдуже до
24.12.2012. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар виолончелиста.

Наставник камерне музике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар гудачког смера.

Клавирски сарадник-корепетитор
Клавирски сарадник-корепетитор
на одређено време ради замене
одсутног запосленог који користи
право на неплаћено одсуство, а
најдуже до 31.08.2013. године

Клавирски сарадник-корепетитор
за 30% радног времена, на одређено
време, а најдуже до краја школске
године, до 31.08.2013.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар пијаниста.
ОСТАЛО:
држављанство
Републике
Србије, биографија, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), диплома или уверење о стеченом образовању, уверење да
се против кандидата не води истрага, нити
је подигнута оптужница (не старије од 6
месеци). Сва документа поднети у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
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35213 Деспотовац
тел. 035/611-175

на одређено време до истека мандата
директору
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у
складу са чланом 3 Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима, да није
осуђиван.
ОСТАЛО: кандидат доставља следећу
документацију: пријаву на конкурс, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење да није осуђиван-прибавља установа, уверење о држављанству, лекарско
уверење по извршеном избору. Извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење и уверење
да није осуђиван не смеју бити старији
од шест месеци (осим извода из матичне
књиге рођених ако је на новом обрасцу).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Проверу психофизичких
способности обавља Национална служба
за запошљавање само за кандидате који
испуњавају услове и уђу у ужи избор.

пу „пиоНир“

35000 Јагодина. Вука Караџића 4

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање,
да има одговарајуће више односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне или академске студије) у трајању од три и четири године или на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке струковне студије )-васпитач; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, противправног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије.
Доставити: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању, уверење
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о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да се против кандидата
не води истрага и да није подигнута оптужница, доказ из услова бр. 2 односно лекарско уверење доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Приложена
документација не сме бити старија од шест
месеци . Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Предшколска
установа „Пионир“ ул. Вука Караџића 4,
35000 Јагодина. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

теХНолоШка Школа

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

Наставник медицинске групе
предмета
за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме-доктор медицине.

Помоћни наставник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, хемијско-технолошки техничар.

ГимНаЗија

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/573-028

Домар

на одређено време до повратка
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну спрему-завршену трогодишњу средњу
стручну школу; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад; да има
држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично
дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање(овај доказ
прибавља школа). Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству РС (оригинал или оверену
фотокопију); диплому о стеченој стручној спреми (оверену фотокопију); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); радну биографију.
Пријаве и документацију достављати у
затвореној коверти са назнаком „за конкурс“. Документација не сме бити старија
од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

ОСТАЛО: у погледу стручне спреме кандидат треба да испуњава услове предвиђене
Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима(прибавља се пре закључења
уговора о раду); да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (овај доказ прибавља
школа). Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да досаве: диплому о стручној спреми; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених-венчаних.

оШ „радислав НикЧевиЋ“
35270 Мајур
тел. 035/261-378

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да
кандидат има одговарајуће високо образовање на студијама 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 и
97/08 и 44/10), а почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да
испуњава услове за наставника основне
школе, за педагога и психолога, дозвола
за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег

образовања, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство
Републике Србије.
Напомена: кандидат је дужан да након
прописивања програма испита за директора који доноси министар просвете, науке и
технолошког развоја, исти положи у законом предвиђеном року.
ОСТАЛО: оверена фотокопија дипломе
или уверења о стеченој стручној спреми,
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (лиценци), потврда
да кандидат има најмање 5 година рада у
области образовања и васпитања, након
стеченог одговорајућег образовања, уверење о држављанству-не старије од 6
месеци, извод из матичне књиге рођених,
уверење да се против кандидата не води
истрага, нити да је подигнута оптужница
(кандидат прибавља у основном суду и
доставља школи), биографију са кратким
прегледом кретања у служби. Лекарско
уверење којим се потврђује здравствена
способност кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван у складу са чланом 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања-школа прибавља по
службеној дужности. Сва документа која
се подносе уз пријаву морају бити оригинали или оверене фотокопије. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са документацијом којом
се доказује испуњеност услова конкурса
слати на горенаведену адресу, у року од
15 дана од дана објављивања.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикАсАн
одговор
нА зАхтеве клијенАтА
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кикинда

к ра г У ј е в а ц

оШ „јоваН јоваНовиЋ Змај“

оШ „вук караџиЋ“

Ложач

Шеф рачуноводства

Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића 13

у издвојеном одељењу у Банатском
Аранђелову
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; средња
стручна спрема и положен испит за руковаоца парних котлова (диплома о стручној
спреми и диплома или уверење о стручној
оспособљености за подручје рада-струка руковалац парних котлова); уверење о
држављанству; извод из матичне књиге
рођених; уверење о општој здравственој
способности. Уверење о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела која су прописана у члану 120.тачка 3. Закона о основама система
образовања и васпитања - уверење прибавља установа.

Спремач – спремачица

у издвојеном одељењу у Банатском
Аранђелову
УСЛОВИ: Завршена основна школа (диплома о завршеној школи); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о општој здравствениој
способности. Уверење о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела која су прописана у
члану 120.тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања - уверење
прибавља установа.
ОСТАЛО: Пријаве са наведеном потребном
документацијом слати на горе наведену
адресу школе.

косовска митровица

оШ „јаНко јовиЋевиЋ“

34240 Кнић
тел. 034/510-118

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо образовање-завршен економски факултет, на студијама 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 и 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; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
и да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: уз пријаву приложити следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; извод из
матичне књиге рођених (венчаних) и уверење о држављанству Републике Србије.

оШ „милоШ обреНовиЋ“
34300 Аранђеловац, Светогорска 7
тел. 034/702-095

Директор

Секретар

УСЛОВИ: кандидат за директора школе
треба да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године за наставника школе, за школског
педагога или школског психолога; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; дозвола
за рад (лиценца) за наставника, педагога
или психолога; положен испит за директора установе; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресу-

за мандатни период од 4 године

Помоћни радник
УСЛОВИ: кандидат приликом пријаве на
конкурс треба да поднесе следећа документа: оверену фотокопију одговарајуће
дипломе, извод из матичне књиге рођених, да је држављанин Републике Србије,
да није осуђиван и да се против истог не
води кривични поступак, лекарско уверење. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Сва потребна документа слати на горенаведену адресу. Некомплетна документа,
као и документа која стигну после предвиђеног рока неће се разматрати.
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ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је
у обавези да приложи: биографске податке; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању,
као и друга уверења којима се доказује
испуњеност услова за наставника, педагога или психолога; дозволу за рад наставника, односно стручног сарадника; уверење
о положеном испиту за директора; потврду о радном стажу; уверење да није осуђиван, да се не налази под истрагом, односно
да не постоје забрана обављања послова
директора школе; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених и лекарско уверење о способности за рад са децом у васпитно-образовној установи. Пријаве на конкурс слати
на горенаведену адресу школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

крУшевац

ГимНаЗија круШевац
37000 Крушевац, Топличина 1
тел. 037/427-179, 419-400

Професор немачког језика

38310 Гораждевац
тел. 039/467-363

са 70% радног времена

дом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање и да има држављанство Републике
Србије.
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за 35% радног времена

Професор математике

на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен одговарајући факултет, сходно Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника.

Домар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме,
занатско-производне струке.
ОСТАЛО: кандидат треба да је држављанин РС, да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за примање
или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне сло-
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боде, против правног саобраћаја и против човечности, без обзира на санкцију.
Потребна документација: диплома-оверена копија, уверење о положеном испиту
за лиценцу-ако је положен испит (оверена
копија), уверење о држављанству, извод
из казне евиденције полиције (узима се
у МУП-у), у молби навести да ли је обављено тестирање у Националној служби
за запошљавање и када. Пријаве са потпуном документацијом слати на горенаведену адресу.

лесковац

Школа За текстил и
диЗајН

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21
тел. 016/241-767

Хигијеничар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање-основна школа. Остали услови: држављанство
РС; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима и
да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног
саобраћаја и против других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву поднети:
доказ о образовању, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству (оригинале или оверене фотокопије).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду, док доказ о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

поНиШтеЊе оГласа
медициНска Школа
лесковац
16000 Лесковац

Оглас објављен 15.08.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: професор вежби
ортодонције, са 46% радног времена.

ост
Национална служба
за запошљавање

саме радове; уверење о дужини радног
стажа. Објављени научни и стручни радови се враћају након спроведеног поступка
избора у звање професора високе школе.
Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ниш

оШ „вук караџиЋ“
18000 Ниш, Београдска 2
тел. 018/252-976

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2013.
године

нови сад

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена уводна обука за педагошког асистента; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду);
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије; познавање
ромског језика. Кандидат уз пријаву треба
да достави: биографске податке; диплому (у њеном недостатку-уверење) о стеченом образовању (оверена фотокопија);
сертификат о завршеној уводној обуци за
педагошког асистента; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених (венчаних за удате), оригинал или
оверена фотокопија; извод из евиденције
незапослених лица (уколико кандидат није
у радном односу); потврду о познавању
ромског језика. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

вртиЋ и предШколска
устаНова „аНЂео Чувар“
21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
e-mail: оffice@andjeocuvar.com

Васпитач

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне
спреме у наведеном занимању; знање
енглеског и руског језика. Пријаве слати
поштом или мејлом.

поНиШтеЊе оГласа
предШколска устаНова
„Љуба стаНковиЋ“

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб
Оглас објављен 22.08.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радна места: васпитач без
лиценце-1 извршилац, и васпитачприправник-2 извршиоца.

оШ „свети кирило
и методије“

21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
e-mail: оffice@оssvkiriloimetodije.rs

Професор енглеског језика

висока Школа За
васпитаЧе струковНиХ
студија
18220 Алексинац, Пиварска бб
тел. 018/800-421

Наставник за ужу област
психолошке науке

на одређено време 3 месеца

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

висока теХНиЧка Школа
струковНиХ студија у
Новом саду

21000 Нови Сад, Школска 1
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет,
тел. 021/4892-506
група за психологију; завршене последипломске студије и одбрањена докторНаставник струковних
ска дисертација; радно искуство: 5 годистудија за ужу научну област
на. Кандидат уз пријаву треба да достави:
Електротехничко инжењерство
доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе основних студија; овереУСЛОВИ: поред општих услова предвиђена фотокопија дипломе о стеченом аканих Законом о раду и Законом о високом
демском називу магистра наука; оверена
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
образовању (чл. 64 Закона), кандидати
фотокопија дипломе
о стеченом
научном
морају да испуне посебне услове: заврстепену доктора наука); извод из матишен технички факултет; магистратура
чне књиге држављана; уверење да није
или докторат из одговарајуће области. Уз
кажњаван за кривична дела која га чине
молбу приложити: биографију, фотокопије
неподобним за обављање послова у продиплома, списак објављених радова, као и
свети; биографију са кретањем у служби;
саме радове.
списак научних и стручних радова, као и
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Први утисак је
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панчево

предШколска устаНова
„полетарац“
26310 Алибунар, Вука Караџића 6
тел. 013/210-00-51

Васпитач

за рад у Алибунару
УСЛОВИ: Високо образовање васпитача
на студијама првог степена или студијама
другог степена или студијама у трајању
од три године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
више образовање васпитача.

Спремачица

за рад у Владимировцу
УСЛОВИ: основна школа, без радног искуства.

Васпитач

за рад у Владимировцу
на одређено време, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
неге детета
УСЛОВИ: Високо образовање васпитача
на студијама првог степена или студијама
другог степена или студијама у трајању
од три године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
више образовање васпитача.
ОСТАЛО: Кандидати требају да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће
образовање; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примања мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - уверење прибавља установа; да
имају држављанство Републике Србије. Уз
пријаву кандидати требају да доставе: уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, оверен препис-фотокопија дипломе, здравствено уверење да
имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом - доноси се
након доношења одлуке о избору кандидата. Кандидати за васпитача врше проверу психофизичких способности за рад са
децом, а проверу врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Уколико је
кандидат већ извршио проверу психофизичких способности, обавезно назначити
у молби кад је и где извршена. Документација не сме бити старија од 6 месеци.
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Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у
листу „Послови“.

12312 Смољинац
тел. 012/283-232, 283-328

Наставник немачког језика

пож аревац

са 44% радног времена

осНовНа Школа
„драЖа марковиЋ роЂа“
12312 Смољинац
тел. 012/283-232, 283-328

Стручни сарадник-библиотекар

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
функције директора школе
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11) и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. 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, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и
3/10), одговарајуће образовање; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осућивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (уверење
о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.
Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на бројеве
телефона: 012/283-232 и 283-328.

| Број 481 | 05.09.2012.

осНовНа Школа
„драЖа марковиЋ роЂа“
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УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11) и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. 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, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и
3/10), одговарајуће образовање; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осућивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (уверење
о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.
Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на бројеве
телефона: 012/283-232 и 283-328.

допуНа коНкурса
оШ „веЉко дуГоШевиЋ“

12222 Браничево
тел. 012/666-412

Конкурс објављен 29.08.2012. године
у публикацији „Послови“, допуњује
се у делу: уз пријаву кандидат подноси: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци,
оригинал), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци, оригинал), потврду о најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
Документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се
потпуном, а изабрани директор биће
у обавези да исти положи у законском року, након што министар донесе подзаконски акт о полагању испита за директора. Допуна конкурса не
продужава рок отворености конкурса.
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Наука и образовање

предШколска устаНова
„Љубица вребалов“

Професор математике

оШ „јоваН цвијиЋ“
Костолац, Првомајска 1
тел. 012/241-045

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Професор математике

Економ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за
теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; дипломирани математичаринформатичар; дипломирани математичар-математика финансија; дипломирани
математичар-астроном.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске или природно-математичке струке,
поседовање опште здравствене способности, поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Посебни услови: положен возачки
испит „Б“ категорије, познавање рада на
рачунару. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: доказ о
држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне
књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе
информације о конкурсу могу се добити
код директора и секретара Установе, на
број телефона: 012/210-308.

теХНиЧка Школа

12320 Жагубица, Хомољска бб

Професор српског језика
Професор српског језика
са 72% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску
књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;
професор југословенске књижевности са
страним језиком; професор српског језика
и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;
дипломирани филолог за књижевност и
српски језик; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске
књижевности и српског језика.

са 67% радног времена

Професор руског језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор, односно дипломирани филолог
за руски језик и књижевност.

Педагог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски психологпедагог.

Помоћни радник-чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: поред општих услова и наведених услова у погледу стручности, кандидат
треба да испуњава и друге посебне услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да има
држављанство РС, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Уз пријаву
са кратком биографијом, кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија-не старије
од 6 месеци). Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа.
Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Избор
кандидата биће извршен у року од 8 дана
од дана добијања мишљења органа управљања. Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

Библиотекар

на одрeђено време до повратка
запосленог са боловања, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава
сагласно члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања, следеће
услове: VII/1 степен стручне спреме, а
према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи, да има држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи у оригиналу или у
овереној копији-не старијој од шест месеци, следећу документацију: доказ да има
одговарајућу стручну спрему, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених, односно венчаних. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима
се не подноси уз пријаву на конкурс, већ
пре закључења уговора о раду. Доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела-прибавља установа. Молбе слати на адресу школе.

оШ „јоваН цвијиЋ“
Костолац, Првомајска 1
тел. 012/241-045

Наставник српског језика и
књижевности

на одрђено време до повратка
запосленог са функције помоћника
директора
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава
сагласно члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања, следеће
услове: VII/1 степен стручне спреме, а
према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи, да има држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у
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трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи у оригиналу или у
овереној копији-не старијој од шест месеци, следећу документацију: доказ да има
одговарајућу стручну спрему, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених, односно венчаних. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима
се не подноси уз пријаву на конкурс, већ
пре закључења уговора о раду. Доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела-прибавља установа. Молбе слати на адресу школе.

оШ „јоваН цвијиЋ“
Костолац, Првомајска 1
тел. 012/241-045

Спремачица

12320 Жагубица, Хомољска бб

ка српског језика и књижевности и које
је положило испит из дактилографије по
плану и програму за биротехничара.

Професор економске групе
предмета

Наставник хигијене

на одређено време до повратка
запосленог са функције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор, односно дипломирани економиста.

Наставник практичне наставе
куварства
УСЛОВИ: VI/1 и V степен стручне спреме,
виши стручни радник технологије куварства, виши угоститљ са претходно стеченим четворогодишњим образовањем за
занимања: техничар кулинар или кувар;
гастролог, кувар-специјалиста и виши
стручни радник-комерцијалист угоститељства.

Наставник психологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор психологије; дипломирани психолог; дипломирани школски психологпедагог.

Наставник услуживања са
практичном наставом (теоријска
и практична настава)

са 71% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године

3 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, II или III степен
стручне спреме, куварске струке, да има
држављанство Републике Србије, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи у оригиналу или у
овереној копији-не старијој од шест месеци, следећу документацију: доказ да има
одговарајућу стручну спрему, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених, односно венчаних. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима
се не подноси уз пријаву на конкурс, већ
пре закључења уговора о раду. Доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела-прибавља установа. Молбе слати на адресу школе.
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УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме,
виши стручни радник технологије услуживања; виши угоститељ који је стекао
и образовање за техничара услуживања;
ресторатер; менаџер хотелијерства, смер
ресторатерство; виши стручни радниккомерцијалист угоститељства; виши стручни радник организатор у угоститељству,
одсек или смер услуживање; виши стручни радник у угоститељству, смер услуживање.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
доктор медицине.
ОСТАЛО: поред општих услова и наведених услова у погледу стручности, кандидат
треба да испуњава и друге посебне услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да има
држављанство РС, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Уз пријаву
са кратком биографијом, кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија-не старије
од 6 месеци). Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа.
Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Избор
кандидата биће извршен у року од 8 дана
од дана добијања мишљења органа управљања. Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „иво лола рибар“

Велико Градиште, Др Бошка Вребалова 1а
тел. 012/7662-132

Наставник социологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор социологије, односно дипломирани социолог; професор филозофије и
социологије; дипломирани политиколог,
наставни смер; дипломирани политиколог
за друштвено-политичке односе; професор социологије и филозофије; професор
социологије и филозофије.

Наставник уставног и привредног
права
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани правник.

Биротехника

са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
лице које испуњава услове за наставни-
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са 10% радног времена

Професор математике
са 40% радног времена

Професор физике

са 20% радног времена
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије;
да кандидати имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
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у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; одговорајуће образовање према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс поднети
оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
доказ о стеченој стручној спреми. Лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о раду, проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака,
док извод из казнене евиденције прибавља установа по службеној дужности. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа.
Пријаве слати на адресу школе.

оШ „јоваН цвијиЋ“
Костолац, Првомајска 1
тел. 012/241-045

Наставник математике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава
сагласно члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања, следеће
услове: VII/1 степен стручне спреме, а
према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи, да има држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи у оригиналу или у
овереној копији-не старијој од шест месеци, следећу документацију: доказ да има
одговарајућу стручну спрему, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених, односно венчаних. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима
се не подноси уз пријаву на конкурс, већ
пре закључења уговора о раду. Доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела-прибавља установа. Молбе слати на адресу школе.

оШ „јоваН цвијиЋ“
Костолац, Првомајска 1
тел. 012/241-045

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
запослених са боловања
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава
сагласно члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања, следеће
услове: VII/1 степен стручне спреме, а
према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи, да има држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи у оригиналу или у
овереној копији-не старијој од шест месеци, следећу документацију: доказ да има
одговарајућу стручну спрему, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених, односно венчаних. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима
се не подноси уз пријаву на конкурс, већ
пре закључења уговора о раду. Доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела-прибавља установа. Молбе слати на адресу школе.

оШ „јоваН цвијиЋ“
Костолац, Првомајска 1
тел. 012/241-045

Кувар

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, II или III степен
стручне спреме, куварске струке, да има
држављанство Републике Србије, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела

против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи у оригиналу или у
овереној копији-не старијој од шест месеци, следећу документацију: доказ да има
одговарајућу стручну спрему, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених, односно венчаних. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима
се не подноси уз пријаву на конкурс, већ
пре закључења уговора о раду. Доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела-прибавља установа. Молбе слати на адресу школе.

оШ „јоваН цвијиЋ“
Костолац, Првомајска 1
тел. 012/241-045

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава сагласно Закону о основама система
образовања и васпитања и Правилнику о
програму обуке за педагошког асистента
следеће услове: најмање IV степен стручне спреме, знање ромског језика, да има
држављанство Републике Србије, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи у оригиналу или у
овереној копији не старијој од шест месеци, следећу документацију: доказ да има
одговарајућу стручну спрему, мишљење
јединице локалне самоуправе, сертификат о завршеном курсу/обуци кандидата,
потврду о сарадњи са невладином организацијом, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, односно венчаних. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима се не подноси уз пријаву на конкурс, већ пре закључења уговора
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САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
Наука и образовање
о раду. Доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична
дела-прибавља установа. Молбе слати на
адресу школе.

оШ „мирослав
букумировиЋ букум“
12309 Шетоње
тел. 012/347-457

Секретар

са 60% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
високо образовање: VII степен стручне спреме, дипломирани правник-мастер
или дипломирани правник који је стекао
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ о
испуњености доставља се пре закључења
уговора о раду), да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривичнаНационална
дела насиље услужба
породици, одузиза запошљавање
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 слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ о испуњености ових услова прибавља установа),
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду), потврду да се против кандидата
не води кривични поступак. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. За све ближе информације
обратити се на број тел. 012/347-457.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Први утисак је
– смедерево
п р и ј е п онајважнији
ље
будите
исправка оГласа
осНовНа спомеН Школа
испред свих теХНиЧка Школа
„Гојко друловиЋ“
31318 Кокин Брод
Радоиња
тел. 033/88-281

у смедереву

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Оглас објављен 29.08.2012.
године у публикацији „Послови“
мења се у делу који се односи на
назив радног места: Наставник електротехничке групе предмета, тако да
треба да стоји: Наставник електротехничке групе предмета на одређено време до повратка запосленог са
функције са 80% радног времена, и у
делу УСЛОВИ па тако треба да стоји:
VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике-енергетски смер.

11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

са 95% радног времена недељно, за
рад у ИО Негбина

Наставник руског језика

са 89% радног времена недељно, за
рад у матичној школи и у ИО Негбина

Наставник математике

са 89% радног времена недељно, за
рад у ИО Негбина

Наставник музичке културе

са 50% радног времена недељно, за
рад у матичној школи и у ИО Негбина

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2013.
Обуке
иусубвенције
године,
за рад
ИО Драглица

за запошљавање

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
рад у ИО Кокин Брод

Унапредите
Наставник разредне наставе
своје
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
рад у ИО Рутоши
пословање
Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2013.
године, за рад у ИО Негбина
УСЛОВИ: кандидати за сва радна места
треба да доставе доказе (у оригиналу или
оверене фотокопије) из којих се види да
испуњавају услове предвиђене Законом
о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
и важећих прописа.

Једнакост
на тржишту
рада
Подршка
запошљавању особа
са инвалидитетом
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сомбор

оШ „коста стамеНковиЋ“
25244 Српски Милетић, Светог Саве 25
тел. 025/764-188

Наставник математике
са 22% радног времена

Библиотекар

на одређено време до повратка
радника са функције директора
школе
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају
опште услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
и члана 3 и 5 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву поднети:
диплому и уверење о држављанству.

Спремачица
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају
опште услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и да имају I
степен стручне спреме, односно завршену основну школу. Уз пријаву поднети:
диплому и уверење о држављанству.
ОСТАЛО: пријаве се подносе на горенаведену адресу.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

осНовНа Школа
„22. октобар“

осНовНа Школа
„Никола вукиЋевиЋ“

оШ „браНко радиЧевиЋ“

Педагошки асистент

Наставник разредне наставе

Наставник српског језика

25272 Бачки Моноштор, И. Г. Ковачића 32
тел. 025/807-530

на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова, испуњава и посебне услове: у
погледу стручне спреме-најмање средња
стручна спрема и завршена обука за педагошког асистента, држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима и децом, да није правоснажно осуђиван за кривична дела за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, кривично
дело примања и давања мита, за кривично
дело из групе против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за коју није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Поред пријаве на конкурс,
кандидат треба да достави и овери копије
докумената којим се доказује да испуњава услове конкурса: диплому о стеченом
стручном образовању и уверење о држављанству Републике Србије. Рок за пријаву је 8 дана.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 данапородиљско одсуство
УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова, испуњава и посебне услове:
у погледу стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи( Сл.
гласник- 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), држављанство Републике Србије, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није првоснажно
осуђиван за кривична дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примања и давања мита,
за кривично дело из групе против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за коју није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Поред пријаве на конкурс, кандидат треба да достави и оверене копије докумената којим се доказује
да испуњава услове конкурса: диплому о
стеченом стручном образовању и уверење
о држављанству Републике Србије. Рок за
пријаву је 8 дана.

25250 Оџаци, Васе Пелагића 60
тел. 025/5742-361
факс: 025/5742-965

25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/22-630

за рад у издвојеном одељењу
Ранчево, на одређено време ради
замене одсутног запосленог -преко 60
дана

Наставник математике
Наставник енглеског језика

(у нижим разредима: од 1. до 4.
разреда)
за 70% радног времана

Наставник енглеског језика

(у вишим разредима: од 5. до 8.
разреда)
за 66,66 % радног времена

Наставник енглеског језика

са 55% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају опште услове из чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11) и чл. 3 Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни преглед“, бр. 3/2010). Уз пријаву
поднети: оригинал или оверену фотокопију одговарајуће дипломе, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

поНово оГлаШава
оШ „петар коЧиЋ“

(у вишим разредима од 5. до 8.
разреда)

УСЛОВИ: Да кандидат има одговарајуће
образовање-високо образовање у складу
са чл. 8. Закона о основама система образовања и васпитања) на студијама 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
10.09.2005.године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Одговарајуће
образовање мора бити у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи; да
има одговарајућу психичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примања или давања мита,
кривично дело против полне слободе, и
друга кривична дела предвиђена чл. 120
ЗОСОВ (прибавља установа); држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да приложи: уверење о држављанству; диплому о стеченој
стручној спреми, односно оверену копију
дипломе, не старију од 6 месеци. проверу
психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Лекарско уверење о
физичкој и психичкој способности за рад
са децом и ученицима подноси само изабрани кандидат (пре потписивања уговора). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Рок за пријаве је 8 дана.

25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207, 856-633

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом о
високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе
за рад (лиценце); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држаављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног детета, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију; непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног
у складу са законом; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Пошто је конкурс поновљен
због тога што се на претходно расписан
није пријавио ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и
васпитања, за директора школе може да
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буде изабран наставник који уз испуњеност услова има одговарајуће образовање
из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање на студијама првог степена, студијама у трајању од три године или више
образовање) и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Кандидати са одговарајућим
образовањем из члана 8 став 2 и кандидати са одговарајућим образовањем из члана 8 став 3 наведеног Закона на овом конкурсу су равноправни. Директор се бира
на период од четири године. Уз пријаву
на конкурс приложити: доказ о држављанству (уверење о држављанству-не старије
од 6 месеци); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад; потврду о некажњавању;
потврду о радном искуству. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ГимНаЗија и екоНомска
Школа „јоваН
јоваНовиЋ Змај“
25250 Оџаци, Сомборска 18
тел. 025/5742-434, 5746-166

Наставник руског језика

на одређено време до повратка
запослене са одсуства са рада ради
неге детета, са 33% радног времена
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање-VII/1 степен стручне спреме,
за наставника руског језика може конкурисати професор руског језика и књижевности, односно дипломирани филолог за
руски језик и књижевност; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично
дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је
држављанин Републике Србије. Доказ о
испуњености услова из става 1 тач. 1 и
4 подноси 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. Уз пријаву
на конкурс кандидат је обавезан да достави: радну биографију; оригинал диплому или оверену фотокопију дипломе о
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стеченом образовању VII степена, оригинал извод или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених-издато после
28.12.2009. године или оригинал уверење
о држављанству, односно оверену фотокопију уверења о држављанству-не старије
од 6 месеци. Пријаве слати на горенаведену адресу.

сУботица

ГимНаЗија За
талеНтоваНе уЧеНике
„деЖе костолаЊи“

24000 Суботица, Трг жртава фашизма 21
тел/факс: 024/524-785

Професор физике

са 60% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор физике, дипломирани физичар,
дипломирани астрофизичар, дипломирани
физичар за општу физику, дипломирани
физичар за примењену физику, дипломирани физичар-информатичар, професор
физике за средњу школу, дипломирани
физичар-истраживач, дипломирани физичар за теорију и експерименталну физику, дипломирани физичар за примењену
физику и информатику. Наставу и друге
облике образовно-васпитног рада за предмет физика може да изводи и дипломирани астроном-астрофизички смер, активно
знање мађарског језика.

Професор историје

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII или VII/1 степен стручне
спреме, PhD професор историје или дипломирани историчар, професор историје,
дипломирани историчар, активно знање
мађарског језика.

Професор основа превођења
са 22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор, односно дипломирани филолог
за енглески језик и књижевности, активно
знање мађарског језика.

Професор немачког језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог до 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор, односно дипломирани филолог
за немачки језик и књижевност, активно
знање мађарског језика.
ОСТАЛО: поред наведених услова о врсти
и степену стручне спреме, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл.
120 и 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011):
одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
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дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије. Послове наставника и стручног сарадника у школи у којој
се образовно-васпитни рад остварује на
језику националне мањине, осим за ромски језик, може да обавља лице које је
стекло средње, више или високо образовање на језику националне мањине или је
положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Као докази се подносе: оверен препис или
оргинал дипломе о стеченој врсти и степену стручне спреме, оверен препис или
оригинал уверења о држављанству Републике Србије, лекарско уверење да је кандидат психички, физички и здравствено
способан за рад са децом и ученицима се
подноси приликом закључења уговора о
раду и проверава се у току рада, уверење
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно
понашање-прибавља Установа од надлежног Секретаријата унутрашњих послова,
сведочанство о завршеној средњој, вишој
или високој стручној спреми на мађарском
наставном језику или доказ о положеном
испиту из мађарског језика по програму
одговарајуће високошколске установе.
Неблаговремена и непотпуна документација неће се разматрати. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

Обука за
активнО
тражење
пОсла
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ГимНаЗија
„светоЗар марковиЋ“

24000 Суботица, Петефи Шандора 1
тел. 024/552-820
e-mail: pravnik@gimnazijasubotica.еdu.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо
образовање стечено на студијама другог
степена-дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије,
у складу са Законом о високом 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 који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника гимназије, педагога и психолога, лиценца
(стручни испит) за наставника, педагога
или психолога, држављанство Републике
Србије, да је кандидат савладао обуку и да
има положен испит за директора установе,
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (прибавља школа), најмање
пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника,
педагога или психолога, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију), потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања (фотокопија радне књижице), биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе. Директор школе се именује
на 4 године. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања-прибавља школа. Изабра-

ни кандидат дужан је да савлада обуку и
положи испит за директора ради стицања
лиценце за директора на начин и у роковима које пропише министар, а у складу
са чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања (министар још није
прописао програм обуке и испита, начин и
поступак полагања испита за директора).
Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на број тел. 024/552-820.

ГимНаЗија
„светоЗар марковиЋ“

24000 Суботица, Петефи Шандора 1
тел. 024/552-820
e-mail: pravnik@gimnazijasubotica.еdu.rs

Професор математике

на српском и мађарском наставном
језику, са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар
за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичаринформатичар, дипломирани математичар-професор информатике, дипломирани математичар за математику економије,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар-астроном, дипломирани математичар-теоријска математика, дипломирани математичар-примењена
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом основи
геометрије), дипломирани информатичар,
дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар-мастер,
дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним предметом основи геометрије), професор математике-теоријско
усмерење, професор математике-теоријски
смер, знање мађарског језика.

предметом основи геометрије), професор
математике-теоријско усмерење, професор математике-теоријски смер, рад је на
хрватском наставном језику.

Професор немачког језика

на српском и мађарском наставном
језику, са 45% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, знање
мађарског језика.

Професор биологије

на српском и мађарском наставном
језику, са 50% радног времена,
на одређено време до престанка
обављања функције помоћника
директора
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани биолог, дипломирани биолог, смер
заштита животне средине, дипломирани
професор биологије, дипломирани биолог-мастер, дипломирани биолог заштите
животне средине, знање мађарског језика.

Професор хрватског језика и
књижевности
са 89% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор хрватског језика и књижевности, професор српскохрватског језика и
опште лингвистике, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима, професор југословенске књижевности и српскохрватског језика, професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор српскохрватског језика
са источним и западним словенским језицима.

Професор италијанског језика

са 34% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Професор математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор, односно дипломирани филолог
италијанског језика и књижевности.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар-информатичар, дипломирани математичар-професор
информатике, дипломирани математичар
за математику економије, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар-астроном, дипломирани математичар-теоријска математика, дипломирани
математичар-примењена математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом основи геометрије), дипломирани информатичар, дипломирани
професор математике-мастер, дипломирани математичар-мастер, дипломирани
инжењер математике-мастер (са изборним

Професор психологије

на хрватском наставном језику, са
89% радног времена

на српском и мађарском наставном
језику, са 20% радног времена,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор психологије, дипломирани психолог, дипломирани школски психологпедагог.
ОСТАЛО: поред одговарајућег образовања
прописаног Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у Гимназији („Сл.
гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 5/90
и „Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99,
3/03, 4/04, 11/04, 5/05, 1/07, 7/08 и 8/11),
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Наука и образовање
за пријем у радни однос, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање,
да је држављанин Републике Србије и да
поседује знање мађарског језика (код радних места где је неопходно знање мађарског језика). Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству Републике Србије, доказ о
знању мађарског језика (код радних места
где је неопходно знање мађарског језика).
Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. Избор наставника и стручног
сарадника врши се након извршене провере психофизичких способности кандидата
за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве доставити
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број тел.
024/552-820.

исправка дела коНкурса
екоНомска средЊа
Школа
„боса милиЋевиЋ“
24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21
тел. 024/559-255

Конкурс објављен 15.08.2012. године
у публикацији „Послови“, исправља
се за радна места: наставник економске групе предмета-приправник,
на мађарском наставном језику,
уместо 41% радног времена, треба да стоји: 40% радног времена, и
наставник економске групе предмета
на српском наставном језику, уместо
77% радног времена (31 сат недељно), треба да стоји: 93% радног времена (37 сати недељно). Остали делови конкурса остају непромењени.

Ужице

оШ „алекса дејовиЋ“

31205 Севојно, Хероја Дејовића 121
тел. 031/531-950

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Пријаве са доказима о одговарајућем образовању (завршена основна
школа) и уверење о држављанству РС подносе се на горенаведену адресу.

медициНска Школа
поНиШтеЊе дела
коНкурса
теХНиЧка Школа
„иваН сариЋ“

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031
Конкурс објављен 15.08.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: наставник ликовне културе, са 55% радног времена. Остали делови конкурса остају
непромењени.

ВАША
ПРАВА АДРЕСА:
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31000 Ужице, Немањина 148
тел. 031/3512-694

Наставник здравствене неге
Наставник здравствене неге

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: виша медицинска сестра.
ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду
и посебне услове предвиђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаву, CV и одговарајућу документацију (доказ о стручној спреми и уверење о држављанству
у оригиналу или оверену фотокопију)
доставити на горенаведену адресу. Контакт телефони: 031/3512-694-централа,
031/3500-531-секретар школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

| Број 481 | 05.09.2012.

ваљево

оШ „сестре павловиЋ“

14246 Белановица, Вука Караџића 27
тел. 014/3449-118, 3449-116

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), за
наставника основне школе, педагога или
психолога (високо образовање стечено
на студијама 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 основним студијама
у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да
кандидат поседује дозволу за рад-лиценцу
за обављање послова наставника и стручног сарадника; положен испит за директора школе (изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит
за директора, након што министар просвете и науке пропише програм обуке и и
испита, начин и поступак полагања испита за директора), најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о о основама
система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа), да има држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат
подноси: биографске податке, односно
радну биографију, оригинал или оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању, оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
за наставника или стручног сарадника;
потврду о радном стажу у просвети (најмање 5 година радног стажа у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања), уверење
о држављанству (оригинал или оверена
копија)-не старије од 6 месеци, извод из
матичне књиге рођених (не старији од 6
месеци), доказ да кандидат није осуђиваншкола прибавља по службеној дужности.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са доказима
о испуњењу услова конкурса доставити на
гореневедену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.
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Наука и образовање

в ра њ е

поНиШтеЊе коНкурса
предШколска устаНова
„НаШа радост“
17520 Бујановац, Вука Караџића бб
тел. 017/651-141

Конкурс објављен 08.08.2012. године у публикацији „Послови“, за радно
место: васпитач предшколског образовања, поништава се у целости.

оШ „вук караџиЋ“
17512 Стубал
Владичин Хан
тел. 017/484-331

Директор
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају држављанство
Републике Србије, одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 ЗОСОВ, да поседују
лиценцу, односно положен стручни испит,
испит за директора, најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да поседују стручне и
организационе способности. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да приложе:
доказ о држављанству (извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству), оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми, оверен
препис (фотокопију) уверења о положеном стручном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту, испиту за директора,
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, преглед кретања у
служби са биографским подацима, доказе
о својим стручним и организационим способностима, уверење да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, лекарско уверење да
кандидат поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима, план рада директора за мандатни
период. Директор се бира на период од 4
године. Рок за пројављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и на број телефона: 017/484-331.

не карте. Кандидати који тражена документа већ имају у персоналним досијеима
који се чувају код оглашивача иста ће бити
призната. Пријаве на конкурс, са потпуном документацијом, подносе се директору Високе школе струковних студија за
образовање васпитача „Михаило Палов“ у
Вршцу, на адресу Омладински трг 1, 26300
Вршац. Рок за подношење пријава је 8
дана по објављивању конкурса у публикацији „Послови“.

вршац

ГимНаЗија
„борислав петров браца“
26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836-448

Професор физичког васпитања
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; професор
физичке културе; професор физичког васпитања-дипломирани тренер са назнаком
спортске гране; професор физичког васпитања-дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања-дипломирани
кинезитерапеут;
дипломирани професор физичког васпитања и спорта-мастер.
ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају
услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати
прилажу: доказ о испуњавању тражених
услова: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених. Рок за подношење пријава
је 8 дана. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

висока Школа
струковНиХ студија За
обраЗоваЊе васпитаЧа
„миХаило палов“
26300 Вршац, Омладински трг 1
тел. 013/831-628

Наставник струковних студија у
ужој научној области Уметнички
предмети, за предмете: 1.
вокално инструментални
практикум 1 и 2 и 2. методика
музичког васпитања 1 и 2
на ромском језику, са 15% радног
времена

УСЛОВИ: у звање наставника се бира кандидат који има, завршену музичку академију, научни назив магистар наука (VII/2
степен ), објављене стручне радове и способности за стручни и наставни рад и који
испуњава опште услове за звања и рад
на високошколским установама, а према
одредбама Закона о високом образовању
(Сл.Гласник РС бр 44/2010). Кандидат се
прима у радни однос за оба предмета, са
15% радног времена, на неодређено време, место рада Вршац.
ОСТАЛО: кандидати су обавезни да приложе следећу документацију: оверену
диплому о завршеном школовању, радну
биографију са библиографијом и радовима (CV), извод из матичне књиге рођених,
извод из матичне књиге држављана, судско уверење да се против кандидата не
води кривични поступак и фотокопију лич-

Пословни центри
НСЗ
Подршка у
реализацији
ПредузетНичке идеје
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Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
40
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КО ИМА ПРАВО НА
НОВЧАНУ НАКНАДУ?
Свекар је после 21 године радног стажа 2001. године узео отпремнину,
али се није пријавио на евиденцију незапослених Националне службе
за запошљавање. Радио је у „Првој петолетци“ у Трстенику. Занима нас
да ли он има права на неку врсту надокнаде до пензије. Он сада има 59
година.
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописани су услови за
остваривање права на новчану накнаду. Закон предвиђа да се новчана накнада за стаж
осигурања од 15 до 25 година може остварити у трајању од 9 месеци, али под условом да
се лице пријави и поднесе захтев Националној служби за запошљавање у року од 30 дана
од дана престанка радног односа или престанка осигурања.
Овај Закон не предвиђа другу врсту давања по основу права из осигурања за случај незанеза
послености. Детаљније информације о правима и обавезама незапослених лица можете
пронаћи на интернет страници НСЗ.

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

Поштовани, радио сам у приватној фирми у Београду две године и шест
месеци и добио сам отказ. Још нисам потписао раскид уговора, па ми је
фирма послала решење на кућну адресу које је примила моја комшиникомшини
ца с обзиром да нисам био код куће. То решење сам вратио у фирму, јер
не желим да га преузмем нити потпишем због неисплаћених плата које
ми дугује фирма. Позвали су ме и тражили да им доставим здравствездравстве
ну књижицу да би ме одјавили. Занима ме да ли да ме одјаве у овом
случају и да ли ја имам право на неку новчану надокнаду?
Из вашег питања нисмо у могућности да закључимо који је разлог престанка радног
односа, а исто је значајно за утврђивање да ли испуњавате законски разлог за остваоства
ривање права на новчану накнаду. Скрећемо пажњу да Закон о запошљавању и осигуосигу
рању за случај незапослености предвиђа да се право на новчану накнаду остварује у
пуном трајању само ако се незапослени пријави на евиденцију и поднесе захтев НациоНацио
налној служби за запошљавање у року од 30 дана од дана престанка радног односа или
престанка осигурања. Предлажемо да се консултујете у Инспекцији рада о евентуалној
заштити ваших права из радног односа, а да се обратите Филијали Националне службе
за запошљавање према вашем пребивалишту ради сагледавања конкретне ситуације и
подношење захтева за новчану накнаду. Напомињемо да се по захтеву одлучује у складу
са правилима општег управног поступка, тако да је ово објашњење првенствено инфоринфор
мативног карактера.
Корисник сам посебне новчане накнаде (из буџета РС по социјалном
програму предузећа у реструктуирању ЕИ Ниш) од маја 2010. до августа 2014. Нисам у осигурању преко Националне службе за запошљавања. Муж ми је умро и по Закону ПИО припада ми породична пензија
од 20.06.2012. Да ли имам право да наставим примање посебне новчане
накнаде, односно моје отпремнине која се исплаћује у ратама и уједно
да примам породичну пензију?
Упутством о ближим критеријумима за примену Програма за решавање вишка запослезапосле
них у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију, пропипропи
сано је да Национална служба за запошљавање престаје са исплатом посебне новчане
накнаде у случају када корисник посебне новчане накнаде оствари право на инвалидску
или породичну пензију.
Имајући у виду вашу ситуацију можемо да констатујемо да ће вам надлежна филијафилија
ла Националне службе за запошљавање преко које вам се исплаћује посебна новчана
накнада, прекинути даљу исплату тог давања даном остваривања права на породичну
пензију.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Бизнис идеје у пракси

ОД БЕРЗЕ ДО
ОПРЕМАЊА
ЈАХТИ
Пројекат двојице младих стручњака први је такав салон
у земљи, направљен по узору на светске брендове, и
засигурно ће бити конкурентан на европском тржишту
којем се јако веселе

Д

а понекад треба „ићи главом кроз зид“ и рескирати, говори успешна прича два млада Задранина, Филипа Педишића и Давора Бабина, који су, након добијеног отказа,
уместо чекања посла на тржишту рада, одлучили да позајме новац од родитеља и догурали до компаније Nova
Design са шест запослених која од 2010. ради уникатан
намештај и опрема луксузне јахте.
За себе тврде да су иновација на српском тржишту јер производе уникатан тапацирани намештај по жељи, а како кажу, немају
конкуренције на потезу од Сплита до Загреба. Реч је о намештају са
снажним индивидуалним печатом, што је свакако право освежење
у мору серијске производње. Пројекат двојице младих стручњака
први је такав салон у земљи, направљен по узору на светске брендове, и засигурно ће бити конкурентан на европском тржишту којем
се јако веселе.
„Када смо кренули, имали смо једну машину и позајмљени
комби. Ја сам радио столарију и спужву, Давор тапацирање. Након
две године имамо изложбени салон, шест запослених, машине и радионицу. Код нас је све узорно, све обавезе плаћамо уредно и немамо никаквих дугова“, присетио се почетака млади директор Филип
Педишић (26).

Велики изазов
„Сваку жељу претварамо у стварност, а сваки комад намештаја
који изађе из наше мануфактурне производње је уникат, чиме се
гарантује максимална посвећеност те индивидуалан приступ сваком клијенту“, објаснио нам је Филип те истакао да су замисао о
самосталном пословању и отварању предузећа сасвим добро реализовали.
Према његовим речима, сав ентузијазам због отварања фирме
и ризика који преузимаш лако може спласнути када видиш каква
те спора бирократија чека. „Мој је савет будућим предузетницима
да, ако већ крећу у отварање сопственог бизниса, буду спремни на
то да их чека изазов који захтева коњске живце“, рекао је Педишић
те додао када једном уђеш у ту игру, ствари постају лакше.
О разноврсности услуга њихове компаније говори и списак
делатности: дизајн и израда уникатног тапацираног намештаја по
жељи, репарација и тапацирање старог намештаја, израда и репа-
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рација наутичког намештаја посебним материјалима максимално
отпорним на спољне услове, опремање угоститељских објеката,
ентеријера и екстеријера, репарација постојећег намештаја и сунцобрана, израда сенке од посебних материјала са великом отпорношћу те најдужом гаранцијом на свету, тапацирање и репарација
седишта моторних возила посебним материјалима.
„Спремни смо прихватити и одрадити сваки захтев купца.
Људи нам доносе слике какав намештај желе, а ми им нудимо и
властита дизајнерска решења која им предочимо као 3Д моделе“,
објашњава Филип.
О задовољству клијената говори и похвала предузетника на
њиховој интернет страници која гласи: „Дошао сам у Nova Design
само са идејом у глави, у рекордном року моја је идеја реализована
у уникатан модеран комад намештаја у којем свакодневно уживам.
Ужитак је још већи кад знам да је идеја за тај комад намештаја била
моја“.

Уносни послови
Ово двоје младих предузетника хтели су ићи и корак напред
па су у две године рада успели склопити одличан посао са задарском компанијом која производи бродове САС Вектор, наутичком
центру Пргин, Asta Iachting, грчким Cape Iachting и Наутика Задар.
На бродовима и јахтама Nova Design дизајнира и израђује тапациране делове или пак ретапацира постојећи ентеријер и екстеријер.
Реч је о салонима, лежајевима, креветима, клупама за седење, скиперским фотељама, бродским јастуцима и лежајевима за сунчање.
„Кад споменеш јахту, одмах ти падне на памет да је луксузна и
скупа“, каже Филип те додаје како у основи ипак остану закинути за
информацијом ко су власници јахти. Он сматра да је након производње тапацираног намештаја то била права прилика у сарадњи са
партнерима и одскочна даска за даље.
На спомен државних подстицаја Филип се само насмејао јер са
њима ствари стоје као и са спором бирократијом. „Чини се да само
највеће компаније у нашој земљи могу добити државне подстицаје“,
нашалио се. Иако се његова компанија још није опробала у добијању
новца из европских фондова, Педишић се нада и весели још бољим
пословањем уласком Хрватске у Европску унију.
gdeinvestirati.com
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Нови прописи о електронском отпаду

одговарајУЋи третман
предУслови За рециклажУ

Према новим прописима које је Европски парламент усвојио у јануару и Савет ЕУ подржао у јуну, чланице ЕУ
ће до 2016. морати да прикупљају 45% од продате електронске опреме, а до 2019. године 65% од продате
опреме или 85% од свог електронског отпада. Новим чланицама ће рок бити продужен до 2021. године
Процењује се да ће се до 2020. количине електронског и електричног отпада у Европској унији повећати на 12 милиона тона.
Циљ је да се сакупи 4 килограма овог отпада по становнику, што
је око 2 милиона од 10 милиона тона који се годишње произведу
у ЕУ. Унија је поставила амбициозан циљ да се око 2020. године
прикупља 10 милион тона или око 20 килограма по становнику.
Средином августа на снагу су ступили нови прописи о сакупљању
и преради електронског и електричног отпада, који предвиђају да
се до 2020. у Унији одвојено сакупља 85% таквог отпада. Сада се
у ЕУ засебно прикупља само трећина електричног и електронског
отпада. Велики проблем представља илегални извоз таквог отпада у сиромашне земље који је подстакнут високим трошковима
рециклирања.

Корак ка иновативном расту
Европска комисија је поводом ступања на снагу измена директиве о електронском и електричном отпаду саопштила да је
е-отпад један од сектора у домену прераде отпада који се најбрже
развија и пружа значајне могућности за пласирање секундарних
сировина на тржиште. Комисија је истакла да су систематично
прикупљање и одговарајући третман отпада предуслови за рециклирање метала попут злата, сребра, бакра и „ретких земаља“
који се користе у телевизорима, лаптоповима и мобилним телефонима.
„Нова директива представља корак напред у заштити животне средине али и ка иновативном расту и ефикаснијем коришћењу
ресурса у Европи у овим тешким економским временима, када
скачу цене сировина“, истакла је Комисија.
Према новим прописима које је Европски парламент усвојио у
јануару и Савет ЕУ подржао у јуну, чланице ЕУ ће до 2016. морати
да прикупљају 45% од продате електронске опреме, а до 2019. 65%
од продате опреме или 85% од свог електронског отпада. Новим
чланицама ће рок бити продужен до 2021. Од 2018. директива би
требало да се односи не само на опрему већ на све врсте електронског отпада, пошто се претходно размотре резултати.
Такође, приликом усвајања у Савету ЕУ 7. јуна, одлучено је да
се директива прошири и на фотонапонске соларне панеле, флуоресцентне сијалице са живом и опрему са супстанцама које штетно делују на озонски омотач. Та опрема ће морати да се засебно
прикупља шест година након ступања измењених прописа на
снагу.

Бесплатна публикација о запошљавању

Чланице ЕУ имају рок до 14. фебруара 2014. да национално
законодавство ускладе са новим прописима.

Проблем илегални извоз
Прописи, такође, омогућују чланицама да се ефикасније боре
против илегалног извоза електронског отпада. Само једна трећина
таквог отпада се рециклира у земаљама у којима настаје, кажу истраживачи. Истовремено, хиљаде тона употребљене електронске
робе се извози, пошто су компоненте из употребљених компјутера
и рециклиране сировине привлачна роба за сиромашније земље.
Европска комисија је у саопштењу навела да илегалне испоруке електронског отпада представљају озбиљан проблем, посебно када су организоване као легалне испоруке употребљене опреме како би се заобишли прописи ЕУ о третману отпада.
Према новим прописима, националне власти ће морати да
доставе информације о томе где роба може да се рециклира, укључујући постројења за мање производе попут мобилних телефона.
Такође, усклађивање националних система за регистрацију и обавештавање ће смањити административни препреке.
Од националних власти се тражи да строже регулишу извоз
електронског отпада. Извозници ће тако морати да тестирају опрему, односно да утврде да ли ради или не, и да обезбеде документа о врсти опреме за коју се сумња да би могла бити илегално
испоручена.
Трговци, међутим, страхују да ће они поднети терет одговорности за прикупљање и транспорт електронског отпада. Неке групе за заштиту животне средине, међутим, кажу да прописи не иду
довљно далеко у погледу циљева и рокова, односно да би требало
да буду постављени амбициознији циљеви који би се остварили у
краћем року.
„Рокови за остваривање циљева у прикупљању су продужени, а увођење економских инструмената и амбициозних циљева
за рециклирање и поновну употребу остављени за касније, што
представља ударац за заштиту животне средине и економски
развој Европе“, рекла је представница Европског бироа за животну
средину Стефан Ардити (Stephane) током расправе у јануару у Европском парламенту.
А.Б.
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Константни раст прилива од туризма

СВЕ ВИШЕ СТРАНИХ ТУРИСТА

Подаци о девизном приливу показују да је ова година за туризам знатно боља него претходна
и да Србија и даље бележи тренд раста броја страних туриста. Српски туристи су се махом
определили за Грчку и Турску као дестинације за одмор
Србија је у првој половини ове године остварила већи девизни прилив од туризма за 288 милиона евра, него у истом периоду
лане, речено је у Туристичкој организацији Србије (ТОС).
„То је за три одсто више него у периоду јануар - јун 2011“, рекла
је представница ТОС-а Сандра Влатковић и додала да се, уколико се
тај тренд настави, може очекивати да се до краја године премаши
прошлогодишњи девизни прилив у Србији од 710 милиона евра.
„Подаци о девизном приливу добијају се од Народне банке
Србије“, напоменула је она, а према статистичким подацима, ова
година је за туризам знатно боља него претходна.
Влатковићева је навела да је у првој половини ове године било
чак 10 одсто више страних туриста у нашој земљи него прошле године.
„Србија, иначе, из године у годину бележи тренд раста броја
страних туриста“, додала је представница ТОС-а.
Што се тиче српских туриста, они су се и овог лета у највећем
броју определили за Грчку и Турску као дестинације за одмор и
према оцени туристичких агенција има их више него прошле године. У агенцијама кажу да је ове летње сезоне приметан пораст броја
туриста за око 11 одсто и да је томе посебно допринела могућност
да се авионске карте и индивидуални аранжмани могу купити на
рате без камате.
Остале дестинације српских туриста су Египат, Тунис, Шпанија и Италија... и наравно, доста њих летује у Црној Гори. Такође,
овог лета су се домаћи туристи доста интересовали за Малту, а посебно су ове године била популарна летовалишта Хургада и Шарм

ел Шеик у Египту, јер су цене снижене с обзиром да та држава жели
да поврати стране туристе. Цене су се кретале од 335 до 365 евра
за 10 или 11 ноћи, па су ти аранжмани ове године били и најповољнији.

Обука за тржиште рада у Краљеву

ЗАВАРИВАЧИ ОДМАХ ДОБИЛИ ПОСАО
Ефекат активне мере запошљавања могао се видети већ на свечаној додели сертификата и
атеста, на којој је свим полазницима понуђен посао у Фабрици вагона Краљево
У краљевачкој филијали Националне службе за запошљавање
успешно је завршена обука за тржиште рада на којој се десет младих људи преквалификовало у завариваче, тренутно најтраженије
занимање. Обуку је извела образовна установа „Академија“ из
Чачка, а полазници су се обучавали у Фабрици вагона Краљево.
Инструктори су били искусни инжињери са великим радним искуством и по њиховим речима, младићи су уложили велики труд
и успешно су савладали како теоријски, тако и практични део обуке. Обука за заваривање МАГ поступком је трајала 350 часова, а на
крају обуке полагао се испит за атест за сучеони и атест за угаони
спој. За обуку је издвојено око милион динара. Сваки динар се исплатио, јер су усвојена драгоцена знања, а коначан ефекат активне
мере запошљавања могао се видети већ на свечаној додели сертификата и атеста, где је директор Фабрике вагона Краљево Бошко
Славковић понудио радни однос свим полазницима. Од десет полазника 8 је прихватило запослење, а преосталој двојици понуђен
је радни однос у другим фирмама.
Од 2008. године до данас, Филијала Краљево организовала је
7 обука за завариваче, од тога 5 за познатог послодавца, а две за
тржиште рада. Обуке је прошло 76 незапослених лица, а од њих
се на евиденцији тренутно налази само 4. То сведочи о потражњи
за таквим кадровима, као и о квалитету обуке. Као заваривачи,
незапослена лица су много конкурентнија на тржишту рада. Много брже заснивају радни однос, а када стекну довољно искуства
код послодаваца у Краљеву, дешава се да продуже радни век у
иностранству.
С.А.
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Локални акциони план запошљавања града Суботице

отварање новиХ радниХ
места приоритет

Субвенција у једнократном износу одобраваће се послодавцима из приватног сектора који
отварају радна места на територији Суботице
Почетком 2012. године, Скупштина града Суботице је усвојила Локални акциони план запошљавања за 2012. годину и донела
одлуку о издвајању 11 милиона динара из буџета Града за мере
активне политике запошљавања.
Од 11 милиона динара, 3.460.000 је удружено са средствима
АП Војводине за јавне радове (укупно 7.540 000 динара за отварање
35 радних места), а 7.540.000 динара са средствима НСЗ за субвенције за отварање нових радних места, где се очекује око 60 нових
прилика за запошљавање.
Након потписивања Споразума о сарадњи између Града Суботице и Националне Службе за запошљавање, Локални савет за запошљавање је приступио изради Јавног позива који је објављен 29.
августа 2012. године и биће отворен до 30. септембра 2012. године.
Јавни позив је представљен на Конференцији за медије која је
одржана 29. августа у Медија центру Градске куће у Суботици. Поред Златка Панића, директора суботичке Филијале НСЗ, програм
су представили и Ласло Караи, председник локалног Савета за запошљавање као и Драги Вучковић, члан Градског већа задужен за
инвестиције.
Субвенција у једнократном износу одобраваће се послодавцима из приватног сектора који отварају радна места на територији
Суботице. Висина субвенције биће 130.000 динара по новоотвореном радном месту, а додатак од 20.000 динара добиће они послодавци који запосле лице старије од 45 година. Захтев са бизнис пла-

ном подноси се у Филијали Националне Службе за запошљавање
у Суботици.
У наредном периоду представници Филијале Суботица разговараће са представницима Града и покренути иницијативу да се и
у буџету за 2013. годину предвиде средства за мере активне политике запошљавања.
Е.С.Е.

Уручени сертификати полазницима обука у Зајечару

драгоцена Знања

Полазници обуке су стицањем додатног знања из области електронског пословања повећали
своје компетенције, а самим тим и шансе за проналажење посла
У Зајечару је успешно завршена још једна обука за тржиште
рада – обука за електронско пословање. Филијала Националне службе за запошљавање у овом граду,
протекле је недеље организовала
свечану доделу сертификата полазницима који су успешно савладали програм обуке. Сертификате
је уручио Мирослав Смиљанић,
шеф одсека за посредовање у запошљавању и планирању каријере
Филијале Зајечар, и том приликом
истакао да су новостечена знања
драгоцена, јер ће полазницима
помоћи да буду конкурентнији на
тржишту рада. Наиме, они су стицањем додатног знања из ове области повећали своје компетенције, а самим тим и шансе за проналажење посла.
Добро практично и теоријско знање полазници су стекли
захваљујући предавачима НС Про груп из Новог Сада, а обука је
извођена од 15. јуна до 10. августа 2012. године. Сертификате је
добило 5 незапослених лица са евиденције НСЗ Филијале Зајечар.
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Електронско пословање (енгл.
E-business) јесте вођење послова
на Интернету, што не подразумева само куповину и продају, већ
организацију пословања фирме
у мрежном окружењу, организовање пословне комуникације
према клијентима и бригу о
клијентима. Данас е-пословање
остварује експанзитиван раст нарочито у малопродаји, издаваштву и у финансијским услугама.
Генерално посматрано, предност
електронског у односу на традиционално пословање су везане за
повећање квалитета, агилности,
за додатне услуге са једне стране, и за снижење продајних цена,
смањење времена изласка на тржиште, односно реализивање
трансакција са друге стране. Такође се интезивира заједнички
наступ на електронском тржишту везан за развој електронских
партнерства.
В.Ћ.
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Хидропотенцијал и соларна енергија

Мале хидроелектране су најперспективнији облик производње електричне енергије из обновљивих извора
енергије, али одређени прописи отежавају улагања у њихову изградњу. Највећи потенцијал за коришћење
соларне енергије је на југу Србије, а градови са највећим потенцијалом су Ниш, Куршумлија и Врање

С

рбија има знатан енергетски потенцијал у обновљим изворима енергије, али он није у довољној мери искоришћен
или уопште није искоришћен када је реч о одређеним
изворима енергије попут ветра или сунчевог зрачења.
Употреба енергије из обновљивих извора још је у повоју
и у свету, осим у неким развијеним земљама, и највећи изазов
представља прелазак на чистије технологије уз постизање економске исплативости. Поред технолошких изазова, неразвијеног
тржишта и недостатка искуства у Србији, веће коришћење обновљивих извора енергије отежавају и законске и административне
препреке које одбијају инвеститоре. Нови закон о енергетици би
требало да отклони те препреке и унапреди услове за улагања. И
поред многих изазова, циљ Србије је да повећа удео енергије из
обновљивих извора у потрошњи, што је и њена обавеза која проистиче из чланства у Енергетској заједници у југоисточној Европи
као оквира за интеграцију у енергетско тржиште ЕУ.

Хидропотенцијал и мале хидроелектране
Укупан потенцијал хидроенергије у Србији процењује се на
17.000 гигават-сати, од чега је искоришћено око 10.000 гигаватсати. Преостали хидроенергетски потенцијал се процењује на око
7.000 гигават-сати и то у сливу Мораве, Дрине и Лима, и Дунава.
Та подручја су погодна за изградњу објеката снаге веће од 10 мегавата и годишњу производњу око 5.200 гигават-сати.
Потенцијал малих водотокова, на којима се могу градити
мале хидроелектране, износи око 0,4 милиона тен - или 3% од
укупног потенцијала обновљивих извора у Србији. Мале хидроелектране су енергетски објекти снаге до 10 мегавата и спадају у
категорију повлашћених произвођача енергије. Према најавама,
планирано је да се наредном уредбом о подстицајним мерама
уреди да статус повлашћеног произвођача имају мини хидроелектране снаге до 30 мегавата.
Када би се искористио укупан енергетски потенцијал малих
хидроелектрана, могло би да се произведе око 4,7% од укупне
производње електричне енергије Србији (34.400 гигават-сати у
2006. години) и око 15% годишње производње електричне енергије у хидроелектранама која износи око 10.000 гигават-сати.
Енергетски потенцијал водотокова и локације за изградњу
малих хидроелектрана су дефинисане према Катастру малих хидроелектрана у Србији из 1987. године, којим је утврђено укупно
856 локација и Катастру малих хидроелектрана у Војводини из
1989. године којим је утврђено укупно 13 локација. Ван локација
из ових катастара мале хидроелектране могу се градити уз сагласност надлежних министарстава. Те катастре је, међутим, неопходно ревидирати јер више не одражавају реално стање, али
су за то потребна значајна средства. Приликом њихове израде,
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такође, нису обухваћени еколошки и социјални аспекти. Ревизија
катастра би донела нове, ажуриране податке о локацијама и добила би се јаснија слика али су дозволе за све локације већ додељене
па и за оне које нису обухваћене катастрима.
Мале хидроелектране су најперспективнији облик производње електричне енергије из обновљивих извора енергије, али
одређени прописи отежавају улагања у њихову изградњу. Према
садашњем Закону о енергетици, производња електричне енер-

Реч потенцијалних инвеститора
Амерички Глобал рисорсиз инвестментс (Resource, GRI)
заинтересован је да улаже у коришћење обновљивих извора
енергије и минералних сировина у Србији, изјавио је руководилац инвестиција у тој компанији Мајкл Косован (Kosowan).
Он је у интервјуу агенцији Бета казао да Глобал рисорсиз
инвестментс на глобалном нивоу финансира компаније које
користе природне ресурсе и да у Србији види огроман потенцијал за развој пројеката у коришћењу хидропотенцијала за
производњу струје.
„Сада је право време за улагање у Србију. Постоји огроман
потенцијал, али сада постоји и политичка воља и транспарентност структура власти која омогућава страним инвеститорима
да се заинтересују и анализирају пројекте“, оценио је Косован.
Он је оценио да финансирање није проблем за реализацију
пројеката у Србији, али да би за стране инвеститоре проблем
могао да представља питање власништва над имовином.
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гије је делатност од општег интереса, што значи да и у случају
малих електрана влада мора да повери обављање те делатности,
чак и када је реч о електранама снаге до једног мегавата за које не
постоји обавеза прибављања лиценце код Агенције за енергетику,
што продужава процедуре.
Готово трећина годишње производње ЕПС-а, што зависи од
хидролошких прилика, долази из хидроелектрана. То је од 10
до 12 милијарди киловат-сати струје годишње. Процене су да
постоји потенцијал за производњу још седам милијарди киловатсати, а од тога 1,8 милијарди киловат-сати могло би да се производи из малих хидроелектрана. Да би искористио тај потенцијал
ЕПС планира ревитализацију 17 старих и изградњу 18 нових малих хидроелектрана укупне снаге 80 мегавата, уз улагања од око
80 милиона евра.

Соларна енергија
Соларна енергија данас чини само 0,03% укупне светске
прозводње енергије, а пошто на њу утичу временски услови процењује се да у блиској будућности може имати улогу само резервног капацитета у енергетском окружењу. Највећи потенцијал
за коришћење соларне енергије је на југу Србије, а градови са
највећим потенцијалом су Ниш, Куршумлија и Врање. Просечан
интензитет сунчевог зрачења на територији Србије је од 1,1 киловат-сати по квадратном метру на дан (kWh/м2/дан) на северу до
1,7 киловат-сати по квадратном метру на дан током јануара, а од
5,9 до 6,6 киловат-сати по квадратном метру на дан током јула. На
годишњем нивоу, просечна годишња вредност енергије зрачења
за територију Србије износи од 1.200 киловат-сати по квадратном
метру (кWх/м2/год) у северозападној Србији до 1.550 киловат-сати по квадратном метру у југоисточној Србији, док у централном
делу износи око 1.400 киловат-сати по квадратном метру.
Зависно од капацитета пријемника топлоте, просечна вредност расположиве корисне енергије Србији била би 700 киловатсати по квадратном метру годишње. Енергија коју сунце током
године емитује на један квадратни метар крова куће у Србији је
једнака енергији која се добије сагоревањем 130 литара нафте.
Када би свако пето домаћинство уградило соларни пријемник површине 4 квадратна метра годишње у Србији на тај начин би се
произвело око 1.750 гигават-сати топлотне енергије.
Србија има добре услове за коришћење соларне енергије, али
јој због цене највише одговарају соларни топлотни енергетски
системи за загревање воде, каквим је преплављена Грчка. Поста-
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вљање таквог система са панелима, које би коштало од 1.500 до
2.000 евра, омогућило би уштеде домаћинствима, посебно оних
који се не греју на струју и којима је бојлер највећи потрошач.
Међутим, пошто цена електричне енергије није економска, становништво није мотивисано да уграђује соларне панеле.
Фотонапонска соларна технологија није толико привлачна за примену у Србији пре свега због економских разлога јер је
тако производена енергија најскупља. Фид-ин тарифа за соларну
енергију у Србији износи 23 евроцента. Фотонапонска соларна
технологија доживела је велику примену у Немачкој, али су фидин тарифе у почетку износиле чак 50 евроценти за киловат-сат.
Највећа соларна фотонапонска електрана на свету је Сарнија у
Канади чија је инсталисана снага 80 мегавата, а годишња производња електричне енергије 120.000 мегават сати.
У Србији је најављена изградња прве соларне електране на
Златибору, а у том циљу ЕПС је са Дунав осигурањем и општином
Чајетина у марту 2011. потписао споразум. Камен темељац је положен 27. јуна 2011. Прва електрана на соларну енергију у Србији
имаће снагу пет мегавата, а вредност укупне инвестиције је око
15 милиона евра.
Србија би у наредних неколико година требало да добије
соларни парк снаге 1.000 мегавата чија ће производња бити
намењена извозу. Меморандум о изградњи соларног парка
потписали су 8. маја 2012. у Београду представници Владе Србије и луксембуршке компаније Секурум еквити партнерс Јуроп
(Securum Equity Partners Europe). Према најавама, изградња би
могла да почне 2013. године, а трајаће три до пет година. Парк ће
бити изграђен на југу Србије и у његову изградњу биће уложено
око две милијарде евра.
А.Б.

Италија увози струју са
западног Балкана
Италија би могла у потпуности да остави без струје земље
западног Балкана ако се реализују бројни споразуми о изградњи хидроелектрана на рекама у региону и о изградњи
подводног кабла од Тивта до Италије. У извештају Мреже за
надзор банака Бенквоч (Bankwatch Network) која окупља европске еколошке организације наводи се да су споразуми
у много чему контроверзни и у супротности са законима ЕУ.
Ова организација процењује да би Италија генерално гледано
имала већу финансијску корист од увоза јефтине енергије, док
италијанске фирме не би морале да плаћају накнаде за емисију штетних гасова све док се „прљава енергија“ производи у
земљама Балкана које нису чланице ЕУ.
Италија има велике планове о увозу електричне енергије из југоисточне Европе, и за то добија подршку од Европске комисије и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД). Док
заговорници таквих уговора широм јужне Европе тврде да је
то одличан начин да се повећају приходи од продаје енергије,
невладине организације и независни медији су мање одушевљени позивајући се на угрожавање животне средине, нерегуларности у склопљеним уговорима и немогућност земаља у
региону да задовоље своје потребе за енергијом из обновљивих
извора и смање емисију CО2.
Италија није једина која намерава да увози енергију из југоисточне Европе. Готово све земље у том региону су показале
намеру да извозе енергију и у Грчку или земље централне Европе. Међутим случај Италије тренутно привлачи пажњу како
због изградње неопходне инфраструктуре тако и нетранспарентности уговора о извозу струје у ту чланицу ЕУ.
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Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800
Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
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Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

покрајинска
слУжба За
Запошљавањe

Нови Сад

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

покрајинска
слУжба За
З
Запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

