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У покушају да се избори са сушом, Влада Србије је крајем августа
донела мере које подразумевају ослобађање пољопривредника
одређених финансијских обавеза или њихово одлагање,
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Екипа из Муре је већ у погонима Првог маја и до краја године
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КонКурс British CounCil-а
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British Council je oтворио конкурс за најбољу омладинску идеју
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Обавезни енергетски пасоши за зграде

Уштеда енергије и очување
животне средине

Суша која је погодила земље региона, нанела је велику
штету усевима, али и сточарској производњи која се суочава са
мањком сена за исхрану стоке. Највећу штету претпели су кукуруз и поврће, па су стручњаци једногласни у оцени да је у таквим
околностима неминовно даља поскупљење хране. У покушају да
се избори са сушом, Влада Србије је крајем августа донела мере
за санирање последица суше. За њихово спровођење биће издвојено између 18 и 19 милијарди динара (око 170 милиона евра).
Мере подразумевају ослобађање пољопривредника одређених финансијских обавеза или њихово одлагање, интервенције
на тржишту да би се обезбедила стабилност у снабдевању и цене,
као и новчану помоћ пољопривредницима повећањем подстицаја. Влада и надлежна министарства такође ће пратити извоз
свих врста житарица и у случају извоза који би значајно угрозио
снабдевање домаћег тржишта.
У Пољопривредној школи у Футогу код Новог Сада протекле су недеље додељене дипломе професорима ове школе који
су прошли виши степен обуке за органску пољопривредну производњу. Пољопривредна школа се на овај начин укључила у
Акциони програм Новог Сада за проширивање расположивог
земљишта за органску производњу на теритирији града, а обуку
је успешно завршило 35 професора.
У Војводини је много малих пољопривредних поседа који
би могли да остваре велики профит на европском тржишту
преласком са конвенционалне на органску производњу. Председница Националне асоцијације за органску производњу „Serbia
organica“ Нада Мишковић рекла је да у Србији предњаче газдинства која имају до три хектара земљишта и прелазак на органску
производњу за њих представља право решење.
Да без нових инвестиција нема и радних места добро је познато. Добар пример како привући инвеститоре да улажу у Србију, је општина Рума где ће до краја ове године бити завршене
три нове фабрике које ће у пуној производњи запошљавати 560
нових радника. Реч је о енглеској фабрици клипњача за Фордове
аутомобилске моторе Албон, где ће крајем године ући 200 радника, фабрици купаћих костима Адријана текс, из италијанске
групације Калцедонија, са 70 радника у старту, а онда до половине 2014. године у ову фабрику ће ући још око 200 радника.
Фабрика обуће Инсерт из Београда, у погону у Руми, у закупљеној хали има 150 запослених, а почиње градњу нове хале, где ће
посао добити још сто нових радника. Београдска Капитал група
има купљено грађевинско земљиште и ових дана почиње изградњу фабрике шешира, где ће почетком следеће године посао
добити 70 радника. У међувремену и у погонима који већ раде по
селима, доћи ће до повећања производње и запошљавања нових
око 190 радника.
British Council у Србији позивао је све младе између 16 и 36
година који желе да промене нешто у свом крају, граду, насељу
или ширем окружењу да се пријаве на конкурс за најбољу омладинску идеју. Заинтересовани треба да сниме видео у коме ће
представити своју идеју за унапређење заједнице. Ова техника
презентације зове се „elevator pitch“ и овакав видео треба да буде
занимљив, убедљив и кратак (не дужи од 90 секунди колико
траје просечна вожња лифтом).
„Elevator pitch“ је форма која помаже да се у кратком временском року успешно пренесе једна идеја - у овом случају кандидати треба да убеде доносиоце одлука да подрже баш њихову
идеју/иницијативу. Финансијски ћемо подржати реализацију
најоригиналније идеје и наградити најпопуларнији рад по оцени
Фејсбук гласача, а сви који учествују ће имати прилику да усаврше своје вештине комуникације“, поручују из British Council-а.
Конкурс ће бити отворен до 30. септембар 2012. године.
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Органска производња све популарнија у Србији

насТавниЦи обУЧЕни За орГансКУ
поЉоприврЕднУ проиЗводЊУ
У Србији предњаче газдинства која имају до три хектара земљишта и могу да остваре
огроман профит преласком на органску производњу

У

Пољопривредној школи у Футогу код Новог Сада протекле су недеље додељене дипломе професорима ове
школе који су прошли виши степен обуке за органску
пољопривредну производњу. Пољопривредна школа се
на овај начин укључила у Акциони програм Новог Сада
за проширивање расположивог земљишта за органску производњу
на теритирији града, а обуку је успешно завршило 35 професора.
Едукацију је организовала Зелена мрежа Војводине, а предавачи су били професори са Пољопривредног факултета, саветодавци
из Пољопривредних станица и независни експерти.
Пројекат „Основни и Виши степен обуке пољопривредних произвођача за органску производњу на територији Града Новог Сада“
покренула је Градска управа за привреду у сарадњи са Зеленом
мрежом Војводине 2010. године. До сада је обуку успешно завршило
10 пољопривредних произвођача са територије Новог Сада који су
конвенционалну пољопривредну производњу заменили органском
на површини од 27 хектара.

У Војводини је много малих пољопривредних поседа који би
могли да остваре велики профит на европском тржишту преласком
са конвенционалне на органску производњу. Председница Националне асоцијације за органску производњу „Serbia organica“ Нада
Мишковић рекла је да у Србији предњаче газдинства која имају до
три хектара земљишта и прелазак на органску производњу за њих
представља право решење.
„То је пут којим можемо ићи. Потребно је само да се произвођачи удруже, како би заједно изашли у сусрет огромној тражњи за
органским производима на светском тржишту“, рекла је Мишковићева.

Добар пример даје и Ружа Мамужић која се у Љутову крај Суботице већ 12 година бави органском производњом. Уз поврће и воће
производи и житарице, а на овогодишњем Пољопривредном сајму
је добила велику златну медаљу за квалитет органске пшенице.
„Органску производњу поредим са белим ручним радом. Та
производња захтева комплетног човека који зна шта хоће и једном
кад се у то уђе више нема повратка. Резултат свега тога је да ми од
тога живимо, да нам се јављају потрошачи који купују нашу робу. У
почетку је било тешко, али сада немамо довољно робе“, каже Ружа
Мамужић.
Органска пољопривреда, као производни метод који је еколошки прихватљив и заснива се на природним процесима и употреби
органских и природних минералних материја, све је популарнији
у Србији. У 2011-тој регистровано je 319 произвођача органских
производа - биљне производе органског порекла производио је 271
произвођач, док се само 42 произвођача определило за производњу
меса и рибе на органски начин, објављено је у „Агробизнис магазину“. Од 6.237 хектара (ха) површина на којима се примењују методе
органске биљне производње, 3.635 ха је у периоду конверзије, док су
2.602 хектара сертификована. Највише је пашњака - 3.324 ха, који
чине 53 одсто укупне површине на којој се примењују методе органске производње, која се назива и еколошка и биолошка пољопривреда. На површинама на којима се примењују методе органске производње у Србији, најзаступљеније су житарице, које се сеју на 1.169 ха
(19 одсто), и воће на 663 ха (11 одсто).
У сточарској производњи, на органски начин највише се гаје
овце (3.320) и говеда (746 грла). Пчеларство је такође заступљено и
до сада су регистрована 1.053 пчелиња друштва.
Од органских производа, Србија највише извози сировине и
замрзнуте производе, а увози органске производе вишег степена
прераде, углавном из земаља Европске уније (ЕУ).
Нови законодавни оквир за органску производњу усклађен је
са важећом регулативом ЕУ. Министарство пољопривреде је децембра 2010. Европској комисији поднело захтев за укључење Србије
на листу трећих земаља на којој се налазе земље које имају еквивалентан систем органске производње са законодавством ЕУ. Ради
употпуњавања документације техничког досијеа који је поднет, у
наредном периоду биће урађена процена усаглашености законодавног оквира за органску производњу Србије са законодавством
ЕУ. Циљ органске производње - очување „живог“ земљишта, као
основе пољопривредне производње - постиже се плодоредом и
другим агротехничким мерама. То подразумева повећање биолошке активности земљишта правилним ђубрењем и одржавање
структуре земљишта, увођење култура са дубоким кореном, затим
легуминоза и култура погодних за зеленишно ђубрење. Да ли је
неки производ, процес или услуга у складу са стандардима органске производње утврђује се стручном контролом овлашћене сертификационе организације. На основу извештаја стручне контроле,
доноси се одлука о сертификацији органских производа и издаје
сертификат.
А.Б.

Нови буџет као контролни испит

АНДОЛ ЕФЕКАТ
Влада Србије прво мора да покаже своју
озбиљност у сређивању јавних финансија,
што ће се најбоље видети кроз буџет за
2013. годину који ће бити „контролни испит“.
Неопходно је и да Влада Србије створи
програм за реструктурирање целокупног
јавног сектора, а то подразумева и програм
за отпуштање вишка запослених у јавном
сектору и државној управи
“О новом аранжману са Међународним монетарним фондом
(ММФ) могло би да се разговара тек почетком идуће године, након
ступања на снагу Закона о буџету за 2013-ту. Да би до тог аранжмана дошло, Влада Србије ће кроз нови буџет морати да покаже
своју озбиљност у сређивању јавних финансија”, изјавио је сарадник Института за тржишна истраживања (ИЗИТ) Саша Ђоговић на
редовној конференцији за новинаре.
Он је оценио да је прошлонедељна посета делегације ММФ-а
прилика за упознавање са ситуацијом у јавним финансијама Србије, те да о новим уговорима још нема говора. Он не очекује да ће
Закон о Народној банци Србије (НБС) бити препрека за успостављање новог аранжмана са ММФ-ом, јер је формалне природе.
Према Ђоговићевим речима, буџет за следећу годину биће контролни испит за нову Владу Србије, док је ребаланс буџета, такав
какав је, изнуђен, јер се за 40 дана не може много урадити.
„Оно што се евентуално може урадити је смањивање трошкова многобројних агенција, смањивање парафискланих намета,
повећање стопе ПДВ-а“, рекао је Ђоговић и оценио да је добро што
је нова Влада кренула и са расходне, а не само са приходне стране.
Он сматра да ће бити неопходно да Влада Србије створи програм
за реструктурирање целокупног јавног сектора, а то подразумева
и програм за отпуштање вишка запослених у јавном сектору, као и
смањење субвенција како би се та количина новца упутила у стратешки важне гране.
„Ово што се ради ребалансом буџета то је „андол ефекат“,
спуштате температурну грозницу, мало је хладите али нисте
излечили бољку од које болује ова земља, а то је метастазирање
целокупног јавног сектора у свим областима и на свим нивоима.
Неопходно је да се направи рез у тој метастази како би се очувало
здраво ткиво“, оценио је Ђоговић и додао да новац намењен превеликом државном апарату Влада Србије треба да преусмери у
области пољопривреде, енергетике, просвете. Ђоговић је додао и
да би пензије и плате у јавном сектору требало замрзнути, јер је то
сурова реалност и оне не могу да прате инфлацију у овој години,
која ће бити нешто већа од 10 одсто.
„Видели смо докле нас је довела виртуелна макроекономија
у претходне четири године. Можда евентуално треба наћи неку
компромисну формулу која неће баш у потпуности морати да замрзне плате и пензије, али не сме се дозволити да се оне толико размашу, јер би то у потпуности угрозило већ угрожени и пренапрегнути буџет“, казао је Ђоговић.
Према најновијим резултатима Светског економског форума,
Србија се по привредним кретањима налази на 95. месту међу 144
земље света.
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„За седам месеци ове године извоз у Србији опао је за 7,7 одсто
у односу на исти период прошле године, а овај тренд остаће непромењен до краја године“, рекао је Ђоговић. Истичући да Србија
све дубље улази „у чељусти грчке кризе“, Ђоговић је појаснио да
је неопходна коренита промена „економске политике базиране на
демагошким и популистичким принципима“, што захтева „одлучност и јасну усмереност Владе ка остваривању општих националних интереса земље, а не интереса темељених на политиканству и
политици као бизнису“.

У ИЗИТ-у оцењују да ће до краја године стопа инфлације у Србији бити нешто већа од 10 одсто, што је, каже Ђоговић, далеко
од пројектованих 5,5 одсто. Он тврди да ће последице суше бити
велике и да ће знатно утицати на повећање цена. Имајући у виду
ситуацију у пољопривреди, ИЗИТ предвиђа да ће стопа бруто домаћег производа у наредном периоду достићи негативних три
одсто. Према речима Ђоговића, суша је и добар изговор за неодговорну економску политику.
„Да је Србија на време увела добре системе за наводњавање
не би се дошло до овога до чега смо данас стигли“, истакао је Ђоговић.
Спољни дуг Србије, према последњим расположивим подацима НБС из јуна, износио је 24,1 милијарде евра, што је за 0,4 одсто мање него претходног месеца, односно за 0,2 одсто мање него
крајем 2011. године.
“Међутим, због пренапрегнутог буџета, у кратком року Србија
ће морати да се додатно задужује у иностранству, тако да је овај
„јунски предах“ у задуживању код ино кредитора само „оптичка
варка“. Смањење спољног дуга последица је вакуума насталог у
периоду формирања нове владе, јер се раније одобрена кредитна
средства крајем фебруара ове године у износу од 1,3 милијарде
евра, нису у пуној мери почела повлачити, па самим тим нису ни
ушла у обрачун висине укупног спољног дуга Србије“, оценио је
Ђоговић. Уз то, како је навео, техничка влада није могла уговарати нове кредитне аранжмане, што је донекле зауставило процес
бујања спољног дуга Србије.
А.Б.
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Војска годишње има потребе за пријемом око 500 професионалних војника

ВОЈСКУ СЛУЖЕ НАДАЈУЋИ
СЕ ЗАПОСЛЕЊУ

Водећи разлог због кога се млади опредељују за добровољно служење војног рока је могућност
запослења у војсци. Постоје и друге државне службе, као што су МУП или Управа за извршење
заводских санкција Министарства правде, где је одслужени војни рок услов за конкурисање за посао –
објашњава Драгослав Лацковић, начелник Управе за обавезе одбране у Министарству одбране

Т

Све више жена у
сектору безбедности
Чињеница да је све више жена запослено у сектору безбедности указује да се у Србији постепено стварају услови да
њихова улога у том сектору буде све значајнија, константовано
је на семинару у седишту Управе царина у Београду.
„Србија је у области равноправности полова, као значајног
дела људских права, учинила значајан напредак кроз стварање нормативног оквира за остваривање и заштиту равноправности. Формирана су институционална тела међу којима
посебан значај за спровођење НАП-а имају Мултисекторско
координационо тело, као оперативно тело владе и аналитичке
групе формиране у Министарству одбране, МУП-у, Управи
царина, Безбедносно-информативној агенцији и другим релевантним установама. Њихова улога је да прате спровођење
предвиђених активности у пракси, да планирају и сарађују са
већ успостављеним механизмима, као што су саветница за
родну равноправност и особе од поверења“, каже Весна Николић, председница Мултисекторског координационог тела за
спровођење НАП-а.
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Последице суше у Србији

РИЗИЦИ КОЈИ ПРЕТЕ
У покушају да се избори са сушом, Влада Србије је крајем августа донела мере које подразумевају
ослобађање пољопривредника одређених финансијских обавеза или њихово одлагање, интервенције на
тржишту да би се обезбедила стабилност у снабдевању и цене, као и новчану помоћ пољопривредницима
повећањем подстицаја. За њихово спровођење биће потребно око 20 милијарди динара

С

уша која је погодила земље региона, нанела је велику
штету усевима, али и сточарској производњи која се суочава са мањком сена за исхрану стоке. Највећу штету
претпели су кукуруз и поврће, па су стручњаци једногласни у оцени да је у таквим околностима неминовно даља
поскупљење хране. Из хрватског ресорног министарства поручују
произвођачима да нема новца за одштету, али да ће од следеће
године земља моћи да користи фондове ЕУ за унапређење система наводњавања. Штета се у Босни и Херцеговини процењује на
готово милијарду долара. Пољопривредници, који чине 20% становништва и имају удео од 10% у укупној економској производњи,
прете да ће блокирати путеве ако им власти не исплате субвенције. Међутим, велика штета је изазвана не само сушама, већ и
застарелим системом за наводњавање и дренажу, иако је бивша
Југославија некада имала најмодернији систем за наводњавање,
који последњих деценија није обнављан.

Мере Владе
Влада Србије још није изашла са проценама штете од суше
која се само у Војводини процењује на милијарду евра.
„Штете су велике. Износе око 50 одсто јесењег рода. Још немамо тачне процене колики је цех суше, али је сума сигурно огромна.
Уз директне последице суше, имаћемо и индиректне, које ће се одразити и на цене хране и на извоз и на стандард грађана“, упозорио
је министар пољопривреде Горан Кнежевић.
У покушају да се избори са сушом, Влада је крајем августа
донела мере које су пољопривредници у начелу поздравили уз извесне критике. За санирање последица суше и спровођење мера
биће издвојено између 18 и 19 милијарди динара (око 170 милиона
евра).
Мере подразумевају ослобађање пољопривредника одређених финансијских обавеза или њихово одлагање, интервенције на
тржишту да би се обезбедила стабилност у снабдевању и цене, као
и новчану помоћ пољопривредницима повећањем подстицаја. У
оквиру најављених мера, Влада и надлежна министарства ће пратити извоз свих врста житарица и у случају извоза који би значајно угрозио снабдевање домаћег тржишта биће предузете одговарајуће мере.
Мере омогућавају додатни почек (грејс период) од годину
дана за субвенционисане краткорочне и дугорочне аграрне кредите, током ког пољопривредници неће враћати главницу, а наставиће уговорено плаћање камате. Регистрована пољопривредна
газдинства се ослобођају плаћања накнаде за одводњавање и
наводњавање за 2011. и 2012. годину. Влада је одлучила да Репу-

Штета и у пчеларству
Укупна директна штета због овогодишње суше у пчеларству Србије, према процени Савеза пчеларских организација
Србије, износи најмање девет милиона евра.
„Губитак је најмање толики, ако рачунамо да би се сав
изгубљени мед продао по велепродајним ценама, али је заправо и много већи ако се урачуна и 1,5 милиона евра колико су
пчелари морали да уложе новца за дохрањивање пчела, јер у
већини кошница нема залиха меда за зимовање“, изјавио је
председник Савеза пчеларских организација Родољуб Живадиновић.
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бличка дирекција за робне резерве интервентно купи до 200.000
тона меркантилног кукуруза на домаћем тржишту ради попуњавања стратешких резерви, као и да привремено укине царине и
прелевмане на увоз свих врста житарица до наредне жетве.
Подстицаји за тов јунади биће повећани са постојећих 5.000
динара по грлу на 10.000 динара, а за тов свиња са постојећих 500
динара по грлу на 1.000 динара до краја године.
Постојећи износ премије за млеко од пет динара по литру повећан је на седам динара за трећи и четврти квартал ове године,
а до краја године биће проширен број корисника подстицаја за генетско унапређење сточарства ублажавањем критеријума за стицање права на те подстицаје, наводи се у саопштењу Владе Србије.

Удружења пољопривредника поздрављају нове мере. Међутим, упозоравају да су неким мерама, као што су ослобађање
плаћања закупа државног земљишта за 2012. годину, и увоз житарица без царина и прелевмана, мали и средњи пољопривредни произвођачи стављени у неравноправан положај у односу на
велике.
Професор на Пољиопривредном факултету у Београду Миладин Шеварлић је упозорио да ванредне мере за ублажавање последица суше не би требало да фаворизују регистроване пољопривредне произвођаче и да из система мера треба изузети површине
под пшеницом, која није претрпела оштећења од суше у значајнијем обиму, јер су евентуалне последице њеног мањег приноса
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већ надокнађене добром ценом тог производа. Он је подржао све
предложене мере које се односе на помоћ сточарима, али је истакао да би држава боље помогла интревенцијом у сточној храни.
Он је изразио сумњу да ће бити понуде за планирани интервентни
откуп јер је цена коју држава нуди тржишно „депласирана“.
„Све мере спољнотрговинске политике у домену извоза и увоза морале би да буду компатибилне, односно не треба забрањивати извоз максималних количина пољопривредних производа“,
упозорио је Шеварлић.

Суша смањује извоз
Суша ће се несумњиво одразити на извоз, с обзиром на значајан удео кукуруза у извозу пољопривредних производа. Прошле
године извоз пољопривредних производа је износио 2,7 милијарди долара. За сада је још рано рећи у којој мери ће се суша одразити на извоз, али се проценује да извоз хране неће достићи три
милијарде долара, како се предвиђало пре суше. Како претпостављају у Привредној комори Србије (ПКС), суша неће битније утицати на размену са Европском унијом, пошто у њој, када је реч о
извозу у ЕУ, доминирају смрзнуто воће и шећер. Србије од воћа у
ЕУ извози највише малину и вишња и купина, која је ове године
посебно тражена. У извозу на тржиште ЕУ важно место има шећер
за који постоји квота од 180.000 тона, затим кондиторски производи, па кукуруз и дуван. На земље ЦЕФТА отпада око 37% укупног
извоза хране из Србија, а највише прехрамбених и пољопривредних производа Србија извози у БиХ и Црну Гору. Иза ЕУ и ЦЕФТА
региона следи Русија у коју Србија извози углавном воће и неке
месне прерађевине, као и производе од поврћа.
Саветник у ПКС Милан Простран је оценио да би извоз
пољопривредних и прехрамбених производа могао ове године да
износи нешто више од две милијарде долара.
„Извоз ће сигурно бити нешто мањи него прошле године због
тога што ћемо последице суше осетити у извозу посебно у по-

следњем кварталу ове године. Очекује се пад извоза кукуруза и
заустављање узлазног тренда“, рекао је Простран.
Према подацима ПКС, у првих шест месеци 2012. године Србија је извезла хране у вредности од 1,333 милијарди долара, од
тога највише кукуруза у вредности 356 милиона долара. Следе
малина са 71 милион долара, бели шећер 68 милиона, сунцокретово уље 50 милиона, сокови 29 милиона, пиво 25 и сирове јабуке
24 милиона. Удео пољопривредних и прехрамбених производа у
укупном извозу у том периоду био је 24,8%. Удео пољопривредених производа у извозу Србије је у принципу између 20% и 25%.
У Србију је у првих шест месеци 2012. увезено хране у износу
674 милиона долара и у размени пољопривредним и прехрамбеним производима остварен је позитван салдо од 659 милиона
долара. У увозу доминирају производи попут сирове кафе, банана
и другог јужног воћа.
Простран је рекао да ће на извоз кукуруза утицати и мере
за које се определи Влада током праћења ситуације и додао да
не очекује да ће бити донета одлука о забрани извоза кукуруза.
Према његовим речима, не треба очекивати рестрикције у извозу
пшенице, јер је има довољно, иако ће део отићи у сточну храну
па ће бити мања понуда. Биће ипак смањен извоз воћа - јабука,
брескви и шљива, јер се и њихов род смањио за 20 до 30%. Простран је, такође, рекао да Србија још увек извози прошлогодишње
залихе смрзнутога воћа, попут малина, вишњи и купина. Он је
изразио наду да ће Србија успети да преброди проблеме које је
донела суша и да ће се вратити међу 10 најзначајнијих извозница
кукуруза, што је доскора била.
Према његовим речима, потребно је у наредним годинама
понудити прерађевине више фазе али и да, с обзиром на велику
тражња за хрнаом у свету, не треба бежати ни од извоза сировина,
попут пшенице и кукуруза.
А. Бачевић

Расту цене хране
Сушно лето у САД и источној Европи подигло је у јулу глобалне цене кукуруза и соје на рекордни ниво. Такође, монсуни
у Индији ће смањити род у тој земљи, а упозорава се и на „ел
нињо“ који би могао да уништи жетву у Аустралији и Северној
Америци. Највише су угрожене афричке земље чије економије
и грађани већ трпе последице претходних суша. Стручњаци Светске банке не очекују да ће се поновити 2008. када су
цене вртоглаво скакале, али ризици прете од могућих забрана
извоза у земљама извозницима, поскупљења струје и лоше
жетве на јужној хемисфери. Утицај глобалних цена на домаћа
тржишта неће бити моменталан и јединствен у случају свих
земаља, истакла је Светска банка. Нека истраживања показују
да се отприлике три четвртине цене на глобалном тржишту
пресликава на цене на домаћем тржишту, и то тек шест, седам месеци након што глобалне цене житарица скоче. Такође,
очекује се да би извозници источне Европе могли тржишту да
понуде нешто мање количине житарица иако цене хране у том
региону такође иду навише. Најгоре су погођени делови Молдавије, северозападна Румунија, Мађарска, Бoсна и Херцеговина, Хрватска, севернозападна Србија и западна Словенија.
Извештаји из ових земаља показују да ће приноси житарица
бити знатно мањи - 50% ће подбацити приноси кукуруза у Румунији, а од 49% до 73% у Молдавији, показује извештај Уједињених нација.
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Асертивно понашање

јасно, Гласно и бЕЗ двоУмЉЕЊа
Научна истраживања су показала да асертивни појединци знатно брже напредују у пословној каријери
него њихове једнако стручне неасертивне колеге. Водеће светске компаније уврстиле су тренинг
асертивности у базични едукацијски пакет за своје запослене. Асертивно комуницирање помаже човеку
да буде ефикаснији у заузимању за себе и да развије квалитетне односе с другим људима

У

свакодневном животу сусрећемо се са великим бројем
изазова. Неки су мањи, неки већи, али сви за собом повлаче извесну количину стреса. Последице погрешне одлуке, како изаћи на крај са колегама на послу са којима
не можемо да нађемо заједнички језик, како се на ненаметљив и неагресиван начин изборити за своја права - све су то
питања и проблеми који муче свакога од нас.

Комуникација без конфликта
Према дефиницији Светске здравствене организације, социјалне вештине су способности прилагођавања и позитивног
понашања које омогућавају особама да се успешно носе са захтевима и изазовима које пред њих поставља живот свакога дана. Социјалне вештине нису везане за специфичан посао, већ се налазе
у основи успешног обављања било којег посла. Оне се примењују
у свим радним окружењима и могу се лако преносити из једне области људског рада у друге.
Особе које имају развијене социјалне вештине, као што су активно слушање, асертивни говор, способност емпатије, имају већу
шансу да разреше конфликтне ситуације на начин који ће бити
подједнако задовољавајући како за њих, тако и за особе до којих
им је стало. Социјалне вештине омогућавају бољу и јаснију комуникацију и укључују разговетан говор, јасно изражавање, способност да се адекватно организује време и стварају могућности за
добру интерперсоналну сарадњу.
Асертивно понашање, које многи сматрају вештином, омогућиће вам да се у свакој ситуацији понашате у складу са својим
жељама и да при томе избегнете свађе. Асертивне особе се понашају у складу са одређеним правилима која су за сва људска бића
у друштву једнака - своје мисли и ставове изражавају јасно, гласно
и без двоумљења, при томе вешто избегавајући конфликте.

нереални и нису део ваших обавеза, неће вас више ценити. Само
неће имати осећај о вашем оптерећењу и добићете још више посла.
Наиме, да бисте такав непопуларан тренд о себи променили, нужно је да се позабавите својим асертивним правима (поштовати
себе; препознати своје индивидуалне потребе; дозволити себи
грешке; променити мишљење).
Истина је да се у нашем пословном окружењу мало ко понаша
асертивно. Могло би се помислити да је разлог тај што је описано понашање идеализовано, да му нема места у пракси, већ само
на папиру. За многе оно и остаје на папиру. Стручњаци сматрају
да постоје три најчешће баријере према асертивности. Пре свега,
многи верују да уопште немају права да буду асертивни. Наиме,
таквим понашањем би могли оставити утисак уображене особе.
Други разлог је страх од асертивности, јер такво понашање можда
неће наићи на одобравање колега, што би, сматрају многи, могло
изазвати негативне последице. И трећи разлог, можда и најважнији, јесте недостатак социјалних вештина за ефикасно самоизражавање.

Тренинг асертивности

Три баријере
Ако желите да постанете асертивна особа, најпре морате променити мишљење и однос према онима са којима имате проблем
у комуникацији. Никада не можемо удовољити захтевима свих
људи и нереално је мислити да ће нас сви волети и имати лепо
мишљење о нама, ако чинимо оно што они траже од нас. Постоји
веровање да они који испуњавају туђе жеље добијају на вредности. Нажалост, управо је супротно. Окружење се таквим особама
обраћа зато што зна да их никада неће одбити. Другим речима,
искоришћавају их. Ако свом шефу на послу никада не скренете
пажњу на то да су поједини захтеви и задаци које од њега добијате
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На крају се може утврдити да је граница асертивности за
многе магловита, то јест тешко је на самом себи увидети када је
пређена граница асертивности. Наизглед очито агресивно понашање, за нас би у некој ситуацији могло изгледати као асертивност. Овде изгледа треба учинити немогуће и постати објективан
или се можда послужити још једном пречицом и питати некога
са стране за мишљење о нашем понашању, на тај начин уштедети
време и понешто научити.
Може се рећи да је асертивност нужна за здраво функционисање како појединца тако и компаније. Управо је зато асертивност
један од ретких феномена који је готово подједнако занимљив и
научницима и практичарима. Научна истраживања су показала
да асертивни појединци знатно брже напредују у пословној каријери него њихове једнако стручне неасертивне колеге, што је и
главни разлог што су водеће светске компаније уврстиле тренинг
асертивности у базични едукацијски пакет за своје запослене.
Тренинзи имају за циљ унапређење међуљудских односа, стварање ефикасније и флексибилније комуникације, те смањивање
стреса. Они могу помоћи свим стидљивим људима и свима који
имају осећај да их други искоришћавају и да се не знају довољно
добро изборити за своја права. Асертивно комуницирање помаже
човеку да буде ефикаснији у заузимању за себе и да развије квалитетне односе с другим људима.

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 300-401-00-263/2012-16 од 23.02.2012. године, а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Брус
за 2012. годину (усвојеним Одлуком 112-2/2012-II од 10.02.2012.
године)

Национална служба за запошљавање и Општина
Брус расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2012.
ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима
која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање
(у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за
започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу
у једнократном износу од 150.000,00 динара, ради оснивања
радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослено лице које оствари право на субвенцију за
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност
најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више
незапослених лица, оснивањем радње или привредног друштва
ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених лица
удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију
од 150.000,00 динара.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари
незапослени:
- за обављање делатности у области експлоатације угља и
другим областима у складу са списком делатности објављеним
на сајту Националне службе;
- за обављање послова/делатности за коју је решењем о
инвалидности или решењем о процени радне способности и
могућности запослења или одржања запослења утврђено да
особа са инвалидитетом не може да обавља;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварило право на исплату новчане накнаде у
једнократном износу за самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном
позиву Националне службе у току претходне 3 године.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном
поднети захтев за одобравање субвенције.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља
основ за добијање de minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до 30.09.2012.
године.

- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе
за запошљавање најмање месец дана пре дана подношења
захтева; aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом
време проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном
позиву и
- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и
програму обуке у организацији Националне службе или друге
одговарајуће организације.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији
Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем
фискалном периоду;
- доказ о власништву, уколико подносилац захтева располаже
истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева
располаже истим.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом,
потребно је доставити и решење о инвалидности или процени
радне способности, којим је утврђено да подносилац захтева може
обављати послове, односно делатности наведене у захтеву са
бизнис планом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева:
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној
организационој јединици Национaлне службе, према месту
пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште,
на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе или преузети са сајта: www.nsz.gov.rs

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на
основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене
документације.
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом
неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир
следећи критеријуми: резултат обуке из предузетништва, врста
делатности, структура лица која се запошљавају, тржиште (купци,
конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни простор и
опрема), финансијски показатељи, развијеност општине и процена
важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште
рада за подручје филијале.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим
лицима доноси доноси директор филијале Националне службе, по
овлашћењу директора Националне службе, а на основу претходног
мишљења Локалног савета за запошљавање Општине Брус.

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити
незапослени ако је:
- поднео захтев са бизнис планом;

Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени
одлуком о додели субвенције за самозапошљавање, биће у
разматрању до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових
захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева
након истека јавног позива.

Услови:
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IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева
у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању
субвенције за самозапошљавање незапослених лица, односно
најкасније до 15.12. текуће године, закључују уговор којим
се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши
исплата субвенције.
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности
након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања
уговора.
Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар
уколико ниje регистрован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег
рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности
од статуса жиранта и
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за
прикупљање и обраду података о личности.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених
средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:
- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са
једним жирантом и меничним овлашћењима или
- заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко
веће вредности од износа субвенције или
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће
вредности од износа субвенције или
- гаранција банке двоструко веће вредности од износа
субвенције или
- уговорно јемство.
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 своју делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне
службе.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од
дана отпочињања обављања делатности;
- измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана
отпочињања делатности до периода наведеног у уговору;
- Националној служби омогући праћење реализације уговорне
обавезе;
- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне
обавезе и
- обавести Националну службу о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана
настанка промене.
У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене
уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене
субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе,
увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане
могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне
службе или преузети са сајта: www.nsz.gov.rs
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На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права
и обавеза у реализацији програма или мера Активне политике
запошљавања између Покрајинског секретаријата за привреду,
рад, запошљавање и равноправност полова и Општине Темерин
за 2012. годину

ОПШТИНА ТЕМЕРИН
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО
ОСПОСОБЉАВАЊЕ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА
Члан 1
Програм стручног оспособљавања и запошљавања приправника
намењен је незапосленим лицима која се први пут оспособљавају
за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне
спреме или која су се оспособљавала краће време од времена
потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради
оспособљавања за самосталан рад и полагање приправничког,
односно стручног испита, у складу са законом или општим актом
послодавца, заснивањем радног односа на одређено време.
За време трајања приправничког стажа приправник са најмање
четворогодишњим високим образовањем остварује право на
месечну нето зараду у износу од 22.000,00 динара (12 месеци), затим
приправник са вишим или високим трогодишњим образовањем
остварује право на месечну нето зараду у износу од 20.000,00
динара (9 месеци), док приправник са средњом стручном спремом
остварује право на месечну зараду од 18.000,00 динара (6 месеци).
Члан 2
Послодавац остварује право на:
Надокнаду укупног износа нето зараде за сваког запосленог
приправника:
- 264.000,00 динара, за ангажовање приправника са
најмање четворогодишњим високим образовањем;
- 180.000,00 динара за ангажовање приправника са вишим
или високим трогодишњим образовањем;
- 108.000,00 динара за ангажовање приправника са
средњом стручном спремом.
Члан 3
Право учешћа на конкурсу имају:
- послодавци (небуџетски директни и индиректни
корисници) чије је седиште на подручју Општине Темерин;
- послодавци који редовно измирују своје обавезе по основу
пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање
запослених;
- послодавци који нису у блокади последње две године;
- послодавци који имају кадровске и друге капацитете за
стручно оспособљавање лица.
Члан 4
Подношење документације
1. Захтев за доделу субвенција на прописаном обрасцу.
2. Документ о регистрацији (уколико послодавац није
регистрован у АПР-у).
3. Доказ о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање запослених за месец који претходи
месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ОО ОПЈ
и ПП ОД образаца).
4. Одлуку о именовању ментора.
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5. Потврду да послодавац није био у блокади последње
две године од банака са којима обавља финансијско
пословање.
Члан 5
Обавезе послодаваца
1. Да у року од 15 дана након достављања Одлуке о додели
субвенције заснује са приправником радни однос на
одређено време и закључи уговор.
2. Да оспособи приправника за самосталан рад у струци,
у складу са законом, односно актом о организацији и
систематизацији послова.
3. Да за време трајања ангажовања приправника сноси
трошкове пореза на зараде и трошкове доприноса за
обавезно социјално осигурање приправника.
4. Да ангажованом приправнику месечно исплаћује
субвенционисана средства за нето зараде у износима који
су наведени у члану 1, став 2 овог Јавног позива.
5. Да представницима Националне службе за запошљавање
и Општинској управи Темерин омогући контролу
реализације уговорених обавеза.
6. Да приликом потписивања уговора Општини достави
бланко меницу регистровану код надлежне банке, као
средство обезбеђења.
Члан 6
Услови за незапослена лица
1. Да су на евиденцији незапослених лица НСЗ, да су
становници Општине Темерин и да нису старији од 30
година.
2. Да имају средње, више или високо образовање.
3. Да немају радног искуства у струци или немају радног
искуства у својству приправника, довољног за стицање
услова за полагање приправничког, односно стручног
испита.
4. Да активно траже посао.
5. Да нису у ближем сродству са послодавцем.
Уколико има потребу, послодавац може затражити помоћ од НСЗ
приликом избора кандидата за приправнике које ће ангажовати.
Члан 7
Одлучивање и закључивање уговора
1. Одлуку о одобравању субвенције доноси Савет за
запошљавање Општине Темерин.
2. О међусобним правима и обавезама између послодавца и
Општине Темерин закључиће се Уговор.
Члан 8
Остале информације
Заинтересовани послодавци подносе захтев са пратећом
документацијом Националној служби за запошљавање-Филијала
Нови Сад-Испостава Темерин од момента објављивања Јавног
позива на сајту НСЗ: www.nsz.gov.rs, огласним таблама Општине
Темерин и НСЗ-Испоставе Темерин и публикације ‘’Послови’’.
НСЗ-Филијала Нови Сад, Испостава Темерин, врши пријем и
обраду захтева, селекцију незапослених лица и комплетну
документацију доставља Општини Темерин ради даље обраде у
складу са потписаним споразумом са Покрајинским секретаријатом
за привреду, рад, запошљавање и равноправност полова, а ради
доношења одлуке председника Општине на предлог Савета
за запошљавање, закључења уговора и коначне реализације
уговорених обавеза.

нсЗ
позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
‘’Послови’’.

Бесплатна публикација о запошљавању
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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 300-401-00-263/2012-16 од 23.02.2012. године, а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине
Варварин за 2012. годину (усвојеним Одлуком 101-42/11 од
09.12.2011. године)

Национална служба за запошљавање и Општина
Варварин расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У
2012. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која
предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених
лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности
које предузима послодавац-извођач јавног рада, а које имају за
циљ остварење одређеног друштвеног интереса.
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада, кога
одређује Национална служба по прибављеном мишљењу Локалног
савета за запошљавање Општине Варварин, на основу јавног
конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 3 месеца.
Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план)
и број лица која се запошљавају.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује
послодавцу-извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима;
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица;
- трошковe спровођења јавних радова и
- трошкове обуке.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. Исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у
јавне радове, у висини од:
18.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.
2. Накнаду трошкова доласка и одласка са рада
незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до
1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.
3. Накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу
за сваки месец ангажовања у висини од:
- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области
социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;
- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и
одржавања и заштите животне средине и природе.
Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од
90% укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након
пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10%
средстава након завршетка јавног рада и испуњења уговорних
обавеза.
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4. Накнада трошкова организовања обуке
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад,
за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука
у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или
програму образовне установе.
Послодавац-извођач јавног рада може остварити накнаду за
организовање обуке, у једнократном износу од 50.000,00 динара по
јавном раду.
Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална служба
и Општина Варварин, и то: трошкове доласка и одласка са рада у
преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу,
трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења
годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада
и висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом.
III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других
делатности:
здравствено-васпитне активности-превенција и помоћ
старима, социјално угроженим лицима, особама са
инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа и
археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској,
библиотечкој и туристичкој делатности, послови ажурирања
база података и други послови.
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи територијалне аутономије и органи јединице
локалне самоуправе;
- јавне установе и јавна предузећа;
- привредна друштва;
- предузетници;
- задруге;
- друштвене организације;
- удружења грађана чије је седиште на подручју Општине
Варварин.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац
може да оствари под условом да:
- запошљава незапослене са пребивалиштем на подручју
Општине Варварин, а првенствено оне који се теже
запошљавају или незапосленог у стању социјалне потребе;
- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику
активности јавног рада (термин план);
- је измирио уговорне обавезе према Националној служби,
осим за обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење
надлежног органа територијалне аутономије или локалне
самоуправе о оправданости извођења јавног рада, уколико
подносилац пријаве располаже истим;
- фотографије места извођења јавног рада-за јавне радове
који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и
природе (максимално три фотографије за сваку локацију);
- списак лица корисника услуга-за подносиоце јавних радова
из области социјалних и хуманитарних делатности;
- интерни програм обуке послодавца или програм образовне
установе-уколико послодавац извођач јавног рада
организује обуку;
- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење
јавних радова финансира од стране надлежног органа
територијалне аутономије, локалне самоуправе или из
других извора.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе,
релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних
радова.
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Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка,
надлежној организационој јединици Национaлне службе, према
месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца,
у случају када послодавац нема регистровану организациону
јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне службе или преузети на
сајту: www.nsz.gov.rs

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 своју делатност (предузетник).
VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси директор
Националне службе, на основу претходног мишљења Локалног
савета за запошљавање Општине Варварин.

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;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим
компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након
завршене обуке;
- Националној служби омогући контролу реализације
уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и
ток спровођења јавног рада;
- обавести Националну службу о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана
настанка промене.
У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава,
у складу са уговором.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Директор филијале Националне службе, председник Општине
Варварин и послодавац-извођач јавног рада закључују уговор којим
се уређују међусобна права и обавезе.

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој
јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне
службе, број тел. 0800-300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs
Јавни позив је отворен од дана објављивања до 30.09.2012.
године.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу
провере и бодовања 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.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног
рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне
самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора
у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства
Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње
са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена
важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално
тржиште рада за подручје филијале.
Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале
даном објављивања Јавног конкурса.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања
по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или
броја лица, у складу са расположивим износом средстава који је
опредељен за филијалу.

Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план-уколико је у поступку разматрања пријаве за
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на
јавном раду.
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду
не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног
рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању
спровођења јавних радова.

Обука за
активно
тражење
посла

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1.

Стекните
конкурентску
предност

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са
меничним овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним
овлашћењима.
У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не

Бесплатна публикација о запошљавању
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У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 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.
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Администрација и управа

Администрација
и управа
К ра Г У ј Е в а Ц

оПштинсКа уПрава
оПштине батоЧина
34227 Баточина, Краља Петра I 37
тел. 034/6842-361

Техничар машинске струкеприправник

на одређено време 6 месеци (до
истека приправничког стажа)
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа
машинског смера; да кандидат има општу здравствену способност; да је држављанин Републике Србије;
да је пунолетан; да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора најмање од 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Уз пријаву кандидати су у
обавези да приложе следеће доказе: диплому о школској спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван
и уверење о општој здравственој способности. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас за
приправника“.

КрУшЕваЦ

ГрадсКа уПрава
Града Крушевца
37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Извршилац у својству
приправника ради
оспособљавања кроз практичан
рад у Градску управу града
Крушевца
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидати
треба да испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено на студијама другог степена, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, факултет за културу и медије (дипломирани менаџер
за односе са јавношћу). Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни да доставе и потребна документа у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених
(издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама,
објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење
о здравственом стању-доставити након доношења одлуке о пријему кандидата, уверење Основног и Вишег суда
да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење Полицијске управе да лице
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, фотокопију радне књижице, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети разматрање. Избор кандидата извршиће се у року
од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве.

Обука за
активнО
тражење
пОсла
Бесплатна публикација о запошљавању

Виши стручни сарадник за
људске ресурсе

лЕсКоваЦ

оПштинсКа уПрава
бојниК
16205 Бојник, Трг слободе 2-4
тел. 016/821-214, 821-174

Приправник-рачуноводствени
послови

(послови локалне пореске
администрације)
на одређено време од 12 месеци у
Одељењу за привреду и финансије
УСЛОВИ: VI степен, виша економска школа, економиста
за финансије, рачуноводство и банкарство.

Приправник-послови комуналног
инспектора
на одређено време од 12 месеци у
Одељењу за урбанизам, имовинскоправне, комуналне и инспекцијске
послове

УСЛОВИ: високо образовање стечено на правним или
економским студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) или на основним
студијама права, економије или другим основним студијама друштвеног смера у трајању од најмање четири
године и најмање три године радног искуства у струци;
стечено високо образовање на академским студијама
првог степена (основне академске студије) и најмање
пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; основни ниво оспособљености за рад
на рачунару-ECDL START; познавање енглеског језика;
кандидат треба да достави доказе о испуњавању услова
из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98др. закон, 49/99-др. закон, 34/2001-др. закон, 39/2002,
49/2005-одлука УСРС, 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.
др. закона и 83/2005-испр. др. закона): да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, да има прописану стручну
спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.

панЧЕво

УСЛОВИ: VI степен, правник.
ОСТАЛО: кандидат треба да испуњава следеће услове:
да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да
има општу здравствену способност, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, да нема радног
искуства у струци и да није обавио приправнички стаж.
Уз пријаву на оглас, кандидат је обавезан да приложи
следеће доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу); уверење 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 (што се доказује уверењем издатим од
надлежног суда), оверену фотокопију радне књижице.
Лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран
по коначности одлуке о избору, а пре доношења решења
о пријему у радни однос. Достављену документацију
Општинска управа задржава у својој архиви.
Напомена: за наведена радна места, радни однос се
заснива на одређено време од 12 месеци. Пријаве слати
на адресу: Општинска управа Бојник, Трг слободе 2-4,
16205 Бојник или предати писарници Општинске управе
општине Бојник, са назнаком: „Пријава на оглас за приправника“ и назнаком за које радно место се конкурише.
Рок за подношење пријаве је 8 дана и исти почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

нови сад

слуЖба сКуПштине
аП војводине
21000 Нови Сад, Владике Платона бб
тел. 021/4874-153

виши суд у ПанЧеву

26000 Панчево, Војводе Радомира Путника 13-15
тел. 013/345-184

Судијски приправник

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: дипломирани правник-VII степен стручне
спреме, завршен правни факултет. Поред наведеног
услова, кандидати морају да испуњавају и услове предвиђене чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/2005-104/2009). Уз пријаву са
кратком биографијом, неопходно је да кандидати доставе (оригинал или оверену фотокопију) следећу документацију: диплому којом се потврђује стручна спрема,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење да није под истрагом и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци, уверење о
општој здравственој способности. Конкурсна комисија
ће у изборном поступку усмено, на основу обављеног
разговора са кандидатима проверити знање и вештине
кандидата за обављање послова на наведеном радном
месту. Знања и вештине кандидата ће се вредновати
из области организације и рада суда, опште културе и
вештине комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенције и креативности. О датуму и времену разговора кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт телефон који су
дужни да наведу у пријави или слањем позива на кућну
адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
оглашавања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријаве са потребном документацијом доставити Вишем
суду у Панчеву, Војводе Радомира Путника 13-15, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Лице овлашћено за давање обавештења о
јавном конкурсу је секретар суда Мојсиловић Биљана,
број тел. 013/345-184.

пож арЕваЦ

Виши саветник у Одељењу за
стручне и парламентарне послове
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године; најмање девет година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; основни ниво
оспособљености за рад на рачунару-ЕCDL START; кандидат треба да достави доказе о испуњавању услова
из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98др. закон, 49/99-др. закон, 34/2001-др. закон, 39/2002,
49/2005-одлука УСРС, 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.
др. закона и 83/2005-испр. др. закона): да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, да има прописану стручну
спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.

центар За социјални
рад Мало црниЋе
12311 Мало Црниће

Директор

на мандатни 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 четири године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских,
психолошких наука, 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
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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.

оПштинсКа уПрава

„WооllinE“ Dоо

вршаЦ

11000 Београд, Бране Петронијевића 2
тел. 011/3606-390
e-mail: info.wооlline@gmail.com

оПштина вршац
оПштинсКа уПрава

Оператер у call центру

(рад на рачунару и телефонској
централи у call центру компаније)

12374 Жабари, Кнеза Милоша 103

26300 Вршац, Трг победе 1
тел. 013/800-551

Приправник

Шеф Месне канцеларије Уљма

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: виша стручна спрема-VI степен стручности,
економског или другог смера; кандидат треба да испуњава опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

сомбор

сКуПштина оПштине
аПатин
25260 Апатин, Српских владара 29
тел. 025/772-122

Општински јавни правобранилац
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет;
5 година радног искуства на пословима правне струке;
положен правосудни испит; да је кандидат држављанин
Републике Србије; да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу; да има општу здравствену способност. Уз пријаву на оглас доставити следећа
оригинал документа или оверене фотокопије (не старије
од 6 месеци): доказ о стручној спреми, доказ о радном
искуству у струци, доказ о положеном правосудном
испиту, уверење о држављанству, уверење суда, лекарско уверење; наведено доставити на адресу: Скупштина општине Апатин, Кадровско-административна комисија, Српских владара 29, 25260 Апатин, са назнаком:
„За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као
и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама
неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ваЉЕво

оПштинсКа уПрава
Мионица
14242 Мионица, Војводе Мишића 28
тел. 014/62-666

Стручни сарадник за управне
послове-приправник

за рад у Одељењу за општу управу
Општинске управе Мионица, на
одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије), специјалистичке струковне студије, односно на основним студијама у трајању
од четири године правног смера. Поред горенаведеног
услова, кандидати морају да испуњавају и опште услове
прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима.

Стручни сарадник за послове
заштите животне срединеприправник

за рад у Одељењу за општу управу
Општинске управе Мионица, на
одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02,
49/05, 79/05, 81/05 и 83/05), да је кандидат држављанин
РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривична дела на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: да имају високу стручну спрему
друштвеног смера, једну годину радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе,
познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: уз пријаву, кандидати прилажу: доказ о стручној спреми и радном искуству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење,
доказ да кандидат 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 се подносе начелнику Општинске управе Општине Вршац, у року од 8
дана од дана објављивања.

Трговина и услуге

доо „биМК“

21000 Нови Сад, Ћирпанова 1
тел. 060/7550-153
е-mail: vukasinbimk@gmail.com

Физичко-техничко обезбеђење
на одређено време 12 месеци
20 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком
занимању, положен стручни испит из ППЗ-а, велики
испит, односно уверење издато из МУП-а Србије и положена обука о ватреном наоружању, пожељно радно
искуство на пословима обезбеђења. Рок за пријављивање је 20 дана.

доо „Финус-КоМерц“
26000 Панчево, Карађорђева 31
тел. 064/6590-230, 013/304-593
e-mail: finus@madnet.rs

Рачуновођа

„КлиМа-теХниКа“ доо
11000 Београд, Пожешка 37
тел. 011/3058-825, 3058-826, 063/210-810
факс: 011/3542-510
e-mail: klimatehnika.m@ptt.rs

Сервисер опреме за
климатизацију-фригоматичар
УСЛОВИ: обавезно радно искуство од најмање 2 године
на наведеним пословима; потребно је да су кандидати
способни за рад на висини, да поседују возачку дозволу „Б“ категорије, одслужен војни рок, основно знање
енглеског језика (читање и писање) и познавање рада
на рачунару. Кандидати могу послати CV или кратку
биографију на мејл или поштом, на горенаведену адресу.

аD „uniCrEDit BAnK srBiJA“
11000 Београд, Рајићева 27-29
тел. 011/3028-918
e-mail: jobs@unicreditgroup.rs

на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар, матурант гимназије, са радним искуством, VI или
VII степен стручне спреме, економиста за финансије,
рачуноводство и банкарство; струковни економиста;
дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије, без обзира на радно искуство. Потребна је основна информатичка обука (Windows, Wоrd,
Еxcel, Еxplorer, Оutlook) и знање енглеског језика-средњи
ниво. Место рада је у Панчеву. Радни однос се заснива
на одређено време (до 2 месеца), уз могућност продужења уговора-уколико радник задовољава критеријуме.
Конкурс је отворен до 29.09.2012. године. Пријаве слати
на e-mail: jobs@unicreditgroup.rs.
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на одређено време
2 извршиоца
Опис посла: обрада пословних књига, књижење, контирање књиговодствених докумената и израда завршних
рачуна.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар, књиговођа, биротехничар, матурант гимназије,
основна информатичка обука: Windows, Wоrd, Еxcel,
Еxplorer, Оutlook, радно искуство 2 године. Место рада
је у Панчеву. Заинтересовани кандидати могу да шаљу
пријаве поштом, мејлом или да позову лице за контакт:
Ненада Јовановића, на бројеве телефона: 064/6590-230
и 013/304-593. Рок за пријаву је 30.09.2012. године.

PrEDuZEĆE
„tourinG еuroPA“
18000 Ниш, Шуматовачка 32
е-mail: touringеuropa@neobee.net

Рецепционер

за рад у хостелу

Благајник

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије), специјалистичке струковне студије, односно на основним студијама у трајању од
четири године природног или техничког смера. Поред
горенаведеног услова, кандидати морају да испуњавају
и опште услове прописане чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима.
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УСЛОВИ: одговорна и озбиљна особа, минимум IV степен стручне спреме, спремност на прековремени рад
уколико посао то захтева. Кандидати могу да се јављају
на горенаведени мејл или број телефона.

ВАША ПрАВА АДрЕСА:

http://www.nsz.gov.rs/

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању; енглески језик - средњи ниво; рад у сменама;
ноћни рад; пожељно: пол мушки. Разговор са кандидатима - Хостел „Европа“, Лесковачка бб, само пре подне;
слање пријаве на горенаведени мејл; контакт телефон:
063/403-537-Мирко. Рок за пријаву је 30.09.2012. године.

„KlEFFMAnn“ Doo

11070 Нови Београд, Алексиначких рудара 37
тел. 011/2699-915, 063/331-948

Теренски анкетар

већи број извршилаца
Опис посла: вршење анкетирања пољопривредних произвођача за пројекат поврће и малина.
Место рада: више места на територији Републике
Србије-Подунавски округ; Београдски округ-Палилула,
Земун, Сурчин; Мачвански округ-Шабац, Богатић, Крупањ; Колубарски округ-Осечина; Поморавски округ;
Нишавски округ-Алексинац, Ниш; Моравички округ; Јужнобачки округ; Средњебанатски округ; Сремски округПећинци, Пазова; Браничевски округ; Јужнобанатски
округ-Панчево, Ковачица, Опово.

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

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
Кандидати ће бити ангажовани према општини пребивалишта или најближој општини у складу са могућностима кандидата да путује.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, без обзира
на профил/врсту школе, поседовање возачке дозволе
„Б“ категорије је пожељно; познавање места у општини рада је пожељно. Кандидати који су радили сличне
послове имаће предност приликом избора; теренски
рад; дужина радног времена је у зависности од могућности анкетара (по избору); послодавац сноси трошкове
превоза (аутобуске карте или рачуне за гориво). За кандидате који ће бити ангажовани, послодавац организује
обавезну обуку у трајању 2-3 сата у току договореног
дана у Новом Саду и Београду и рефундира трошкове
превоза. Радно ангажовање је по уговору о делу у периоду од 12.09. - 15.10.2012. године. Конкурс је отворен
до 24.09.2012. године. Заинтересовани кандидати могу
да се јаве на горенаведене бројеве телефона, особи за
контакт: Ранки Ићитовић.

„јуГ Храст“ доо
11000 Београд, Немањина 4
e-mail: jughrast@gmail.com

Комерцијалиста

20 извршилаца
(3 извршиоца за територију Београда,
по 1 извршилац за следећа места:
Смедерево, Пожаревац, Кучево,
Велика Плана, Крагујевац, Свилајнац,
Борча, Шабац, Панчево, Кикинда,
Зрењанин, Нови Сад, Аранђеловац,
Младеновац, Зајечар, Бор и
Мајданпек)
Опис послова: пласман роба из извоза и дистрибуција
робе на домаћем тржишту, поруџбина и продаја робе,
као и одговорност за наплату, праћење и анализа продаје робе у односу на остварено и залихе како би се
донеле одлуке о набавци, рад на терену широм Србије.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, факултетско образовање је предност, минимум 2 године радног
искуства на истим или сличним позицијама, познавање
тржишта, одлично знање МS Оffice пакета и Интернета,
добро познавање енглеског језика, возачка дозвола „Б“
категорије, иницијативност, тачност и истрајност у раду,
изражене комуникацијске способности.

Сервисер

Грађевинарство
и индустрија

сЗр „КаЋансКи“

Каћански Зорана
11000 Београд, Булевар краља Александра 82
тел. 064/3394-313

Фризер за жене

ЖГП ГП „беоГрад“ ад

на одређено време

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

Мушко-женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању; 6 месеци радног искуства на наведеним пословима. Јављање кандидата на број телефона:
064/3394-313. Рок за пријављивање је 30 дана од дана
објављивања.

Опис посла: зидање, бетонирање, шаловање.

Референт продаје

Армирач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске или
било које друге школе, познавање рада на рачунару и
коришћење интернета, немачки-виши ниво, а пожељно
је и знање мађарског језика. Заинтересовани кандидати
биографије могу слати на е-mail: оffice@dubyco.rs или
звати на горенаведене бројеве телефона. Оглас је отворен 15 дана.

„nortEX“ utr

Национална служба
за запошљавање

3 извршиоца

3 извршиоца
Опис посла: манипулативни радник.

3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, било ког занимања, рад у сменама; пожељно: да су кандидати женског пола. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
број телефона: 065/9577-723. Оглас је отворен 8 дана.

ОСТАЛО: рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати поштом или на e-mail: pravna.sluzba@
progalvano.com.

ост

Тесар

НК радник

Припремач и продавац брзе
хране

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема (минимум
средња стручна спрема), радно искуство од најмање 3
године у струци, возачка дозвола „Б“ категорије, спремност на рад ван радног времена.

ОСТАЛО: конкурс је отворен до 30.09.2012. године.
Заинтересовани кандидати могу да доставе пријаве на
горенаведену мејл адресу.

Опис посла: израда и постављање разних арматура.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

24000 Суботица, Трг Јакаба и Комора 4
тел. 064/0777-787

Бравар

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, минимум
1 година искуства на наведеном послу, комуникативна, самоиницијативна и тимски оријентисана особа,
одлично познавање рада на рачунару (МS Оffice пакет и
Интернет), добро познавање енглеског језика.

3 извршиоца

Опис посла: израда оплата, монтирање скеле, малтерисање.

Опис послова: инсталација и сервис котлова, система за
грејање и хлађење, инсталација и сервис уређаја код
гасификације и соларних система, уградња, повезивање
и пуштање у рад наведених система, редовно и ванредно одржавање, спремност на теренски рад.

Опис послова: административни послови, јављање на
телефон, слање и пријем поште и е-mail, завођење
докумената и прослеђивање службама, пријем пословних странака.

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

3 извршиоца

24000 Суботица, Западни виногради 269
тел. 024/673-130, 062/514-933
е-mail: оffice@dubyco.rs

јаХтинГ Клуб „Кеј“

за рад у Београду

3 извршиоца

Зидар

„DuBY Cо“ Dоо

за рад у Смедереву
2 извршиоца

Администратор-пословни
секретар

Бравар-варилац

11070 Нови Београд, Ушће бб

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, са радним искуством
од 12 месеци.

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

„VoGEl & noot“
аGrosrB AD

23272 Нови Бечеј, Куманачки пут 5

Инжењер у развоју-конструктор

„BuKY“ Dоо

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

3 извршиоца

Опис послова: конструкција нових машина у развоју
пољопривредне механизације.

УСЛОВИ: минимум VII/1 степен стручне спреме, машински инжењер, познавање програма SolidWоrks, АutoCAD
и сл; знање немачког или енглеског језика-говорни и
на одређено време од 3 месеца
писани, пожељно немачки (добро познавање стручних
израза везаних за обављање посла), положен возачки
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, било ког
испит „Б“ категорије, две године радног искуства на
занимања, пожељно али не и неопходно знање мађарпословима конструктора; радни однос је на неодређено
ског језика. Заинтересовани кандидати могу да се јаве
време, са пробним радом 5 месеци, пуно радно време-40
на горенаведени број телефона.
часова недељно. У пријави на оглас навести краћу биографију и доставити: оригинал или оверену фотокопију
дипломе, доказ о познавању језика, доказ о положеном
возачком испиту, доказ о траженом радном искуству,
извод из евиденције незапослених (за незапослене кандидате). Кандидати који буду примљени у радни однос
18230 Сокобања
уз наведену документацију, а пре почетка рада дужни
Врбовац
су доставити и извод из матичне књиге рођених и уветел. 018/4838-325
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
рење о држављанству. Оглас је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас
Точилац горива-касир
са траженом документацијом могу се поднети лично
(радним даном) или поштом, на горенаведену адресу
6 извршилаца
или доставити на е-mail: оffice@vn-аgrosrb.rs. У пријави
обавезно навести број телефона или другу могућност за
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на заниконтакт. За додатне информације може се контактирати
мање, пол и радно искуство. Заинтересовани кандидати
Радивојевић Мира, правник, на број телефона: 023/771треба да се јаве у ТР „АГРО-М“ у Сокобањи, Алексе Мар340.
кишића 86, у времену од 08,00 до 15,30 сати.

Трговац

„соКо-М“ доо

19.09.2012. | Број 483 |

Први утисак је
најважнији –
будите
испред 17
свих

Грађевинарство и индустрија / Медицина

„GEoGis & MAP“
аГенција За ГеодетсКе
услуГе

„ГореЊе“ доо

„Полет-КераМиКа“ доо
нови беЧеј

14000 Ваљево, Булевар палих бораца
91/92. године бр. 5
тел. 014/295-942

32000 Чачак, Рајићева 21
тел. 063/412-994, 032/221-578
e-mail: geogismap@sezampro.rs

Радно место за подручје
финансија и рачуноводства,
набавке, продаје (увоз-извоз)

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.

на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у области
економије и сродних области.

Радно место за подручје контроле
квалитета и техничко-производно
подручје
на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

„Градина“ доо

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у области
електротехнике: електротехничар, енергетичар.

24000 Суботица, Пролетерских бригада 123
тел. 024/553-830
е-mail: gradinadoo@gmail.com

Радно место за подручје контроле
квалитета и техничко-производно
подручје

Возач-руковалац грађевинских
машина
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било ког занимања,
рад на терену, возачка дозвола „Б, Ц и Е“ категорије,
минимум пет година радног искуства. Заинтересовани
кандидати треба да се јаве на број телефона: 024/553830.

Друштвена одговорност
Бравар-заваривач

на одређено време У
од 3 месеца
ПРИОРИТЕТИ
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар, минимум
ЗАПОШЉАВАЊУ
пет година радног искуства на пословима бравара и
заваривача, возачка дозвола „Б“ категорије. Заинтере-

совани кандидати треба да се јаве на број телефона:
024/553-830.
ОСТАЛО: оглас је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

„иМт-беоГрад“ ад у
реструКтурираЊу
11070 Нови Београд, Земунска 26

Дипломирани машински
инжењер

на одређено
време до 36 месеци
Национална
служба
5 извршилаца
за запошљавање

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, производног смера,
без обзира на радно искуство, обавезно знање енглеског
језика за превод техничке документације.
ОСТАЛО: рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати поштом, на горенаведену адресу.

Програми
„Кис ПродуКт“ доо
правништва
–
оГранаК беоГрад
ање у пракси

Земун, Батајница, Далматинске загоре 14
Република Српска, Бања Лука
тел. 0038765/597-037, Драшко Кременовић

Дипломирани инжењер
машинства-конструктор технолог
у столарској радионици

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у области
машинства: производно машинство, енергетика, мехатроника.

УСЛОВИ: III степен, возачка дозвола „Б“ категорије.
ОСТАЛО: кандидати морају имати радно искуство на
пословима производње АЛУ и ПВЦ столарије. Пријаве
са биографијом слати на е-mail: info@kisprodukt.com.

18

Продајни представник

(продаја керамичких производа на
подручју БиХ)
на одређено време, за рад у Новом
Бечеју
УСЛОВИ: VI/1 степен, еконимиста за робни промет у
трговини; VI/1 степен, машински инжењер; VI/2 степен,
економиста; VII/1 степен, дипломирани економиста;
VII/1 степен, дипломирани машински инжењер/мастер
инжењер машинства; возачка дозвола „Б“ категорије,
основна информатичка обука (Windows, Word, Еxcel,
Еxplorer, Оutlook), енглески језик-средњи ниво. Слање
пријава за запослење: поштом, мејлом, јављање кандидата на горенаведени број телефона. Лице за контакт:
Гордана Веселиновић; достављање радних биографија
на увид.

Mедицина
доМ ЗдравЉа
„стари Град“

САЈМОВИ ЗАП

11000 Београд, Симина 27
тел. 011/3215-639

Психолог
служба
Радно место заНационална
подручје контроле
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филозофски
квалитета и техничко-производно
смер психологија, дипломске академске стуза запошљавање факултет,
дије-мастер; положен стручни испит пред Комисијом
подручје
Министарства здравља Републике Србије.
на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, хемијскотехнолошка област: полимери.

Радно место за подручје контроле
квалитета, техничко-производно
подручје, планирање производње

сПецијалистиЧКа
оФталМолошКа
ординација
„PErFECt Vision“

на одређено време до 3 месеца
16 извршилаца

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у области технике:
електро, машинске, хемијске.

Специјалиста офталмологије

Радно место за техничкопроизводно подручје

Опис посла: специјалистички офталмолошки прегледи,
дијагностика, хирургија.

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у области технике:
електро, машинске, металске.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: од свих кандидата се
очекује: висок ниво стручног знања, познавање рада на
рачунару, активно познавање енглеског језика, самоиницијативност, креативност, флексибилност, поузданост, висока мотивисаност за преузимање радних
обавеза. Са изабраним кандидатима се заснива радни
однос на одређено време, са могућношћу продужења
на неодређено време. Пријаве слати на горенаведену
адресу или на е-mail: tatjana.meza@gorenje.com. У пријави поред кратке биографије, кратко описати своје радно
искуство и знања која су релевантна за рад у „Горењу“.
Пријави приложити и фотокопију доказа о испуњености
услова стручне спреме.

Шанса за младе

УСЛОВИ: VII степен, машински факултет, знање
АutoCAD-а, МS Оffice, возачка дозвола „Б“ категорије.

Бравар-столар
Шанса
за
младе

Нови Бечеј, Железничка 13
тел. 064/8994-020
e-mail: gordana.veselinovic@nexe.rs

Школа је знање,
посао је занат
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2 извршиоца

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
ЗАПОШЉАВАЊ

НАЈКРАЋИ ПУ
ДО ПОСЛА

Здравствени центар
„алеКсинац“
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Доктор медицине

за рад у Одсеку рентген и ултразвучне
дијагностике
Национална

с
за запошљав

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине,
са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен
препис/фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; потврду Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење; биографију са адресом и
контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Медицина

Доктор медицине

за рад у Служби интернистичких
дисциплина, на одређено време до 12
месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине,
са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен
препис/фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; потврду Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење; биографију са адресом и
контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Доктор медицине

за рад у Служби хитне медицинске
помоћи, на одређено време до 12
месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине,
са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен
препис/фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; потврду Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење; биографију са адресом и
контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Спремачица

за рад у Служби интернистичких
дисциплина
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној основној школи;
потврду Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; биографију са адресом и контакт
телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

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

национална слуЖба За
ЗаПошЉаваЊе

8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: неуропсихијатар-СР Немачка“.

11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за рад у СР
Немачкој:
Послодавац: St Georg Кlinikum Еisenach
Место рада: Еisenach, Тhüringen, SR Nemačka

ПоништеЊе оГласа
оПшта болница „свети
луКа“

Специјалиста кардиологије
(интервентни кардиолог)

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

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.

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

Оглашава слободно радно место, за рад у СР
Немачкој:

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.

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

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Доктор медицине за Одељење
интервентне кардиологије
клиничког одељења за
кардиоваскуларне болести
Клинике за интерне болести
УСЛОВИ: завршен Медицински факултет, са просечном оценом 09,00, положен стручни испит, завршене
докторске академске студије из области кардиологије
и пожељно да кандидат има завршену школу ехокардиологије. Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о испуњености захтеваних услова,
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Учесници у огласу биће писмено обавештени.

Оглас објављен 22.08.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: помоћни радник, на одређено време ради замене радника
на неплаћеном одсуству у Одсеку за хигијену,
поништава се у целости.

доМ ЗдравЉа ГроцКа
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Обрачунски радник-благајник
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме,
завршена економска школа или гимназија, познавање
рада на рачунару. Кандидати треба да поднесу следећу
документацију: кратку биографију, диплому о завршеној
школској спреми, фотокопију личне карте. Како документацију не враћамо кандидатима, иста не мора бити
оверена. Одлука о избору кандидата биће објављена
на огласној табли Дома здравља Гроцка, а информације се могу добити у правно-кадровској служби Дома
здравља Гроцка. 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.

сПецијална болница
„свети сава“

национална слуЖба За
ЗаПошЉаваЊе

КлиниЧКо-болниЧКи
центар „ЗвеЗдара“

Некомплетне пријаве неће бити разматране. Конкурс је
отворен до попуне радног места.

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

11000 Београд, Краља Милутина 8

Специјалиста неуропсихијатрије/
лекар опште медицине
на специјализацији из
неуропсихијатрије
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

Доктор медицине-специјалиста
радиологије
УСЛОВИ: висока стручна спрема-медицински факултет; положен стручни испит за звање: доктор медицине; положен специјалистички испит из радиологије;
једна година радног искуства у струци. Алтернативно,
за наведено радно место могу се пријавити и доктори
медицине на специјализацији из радиологије, као и
доктори медицине који ће бити бирани уколико се на
расписани оглас не пријави ниједан специјалиста радиологије под следећим условима: висока стручна спрема-медицински факултет; положен стручни испит за
звање: доктор медицине; шест месеци радног искуства
у струци.

Лабораторијски техничар

на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: средња стручна спрема-медицинска школа,
смер за лабораторијске техничаре; положен стручни
испит за звање: лабораторијски техничар; шест месеци
радног искуства у струци.

Телефониста

на одређено време до једне године
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема или КВ, без обзира на
струку; познавање ТТ апарата и уређаја.
ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију: фотокопију дипломе о
завршеној школи; фотокопију потврда/уверења о положеном траженом стручном/специјалистичком испиту;
кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
Пријаве се подносе поштом на наведену адресу Болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне
документације неће се узимати у разматрање.
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САЈМОВИ ЗАПОШЉАВА

Медицина / Наука и образовање

Друштвена одговорност

Национална служба

доМ ЗаПРИОРИТЕТИ
стара лица У
„вива“

доМ ЗдравЉаза
ЖитораЂа
запошљавање

Медицинска сестра

Медицинска сестра општег смера

11080 Земун-Алтина, Угриновачки пут 5
тел. 011/3163-094, 062/284-288

ЗАПОШЉАВАЊУ

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, медицинске струке, минимум 2
године радног искуства (познавање и дељење оралне
терапије, давање паренталне терапије - о.м., о.в.; пласирање катетера; обрада рана; нега, надзор и брига о
кориснику).

Неговатељица
3 извршиоца

УСЛОВИ:
III степен, билослужба
које струке, минимум 2 годиНационална
не радног искуства на пословима неговања одраслих
особа (дељење
оралне терапије; нега, надзор и брига о
за запошљавање
кориснику; подела оброка и храњење корисника).
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати могу се пријавити
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Зорици
Ивановић, на број телефона: 062/284-288.

Програми
сПецијална болница–За
приправништва
ПсиХијатријсКе болести
знање
„Ковин“ у пракси
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

КВ радник (оператер за
медицински отпад)

Шанса за
младе

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, било које струке,
потврда за оператера система за третман инфективног
медицинског отпада, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: кандидати су у обавези да доставе: пријаву са
кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, фотокопију потврде за оператера
за третман инфективног медицинског отпада. Пријаве
са потребним доказима достављају се на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Доктор медицине

ПРАВИ
служби
на одређеноУ
време,
најдуже до 12
ОДГОВОРИ
НА
месеци
клијената
УСЛОВИ:
завршен медицински
факултет (VII/1 степен),
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
звање: доктор медицине, положен стручни испит, без
Доктор медицине

обзира на радно искуство.

ПРАВИ
наОДГОВОРИ
одређено време, најдуже
НАдо 12
месеци
УСЛОВИ:
завршена ЗАХТЕВЕ
основна школа, без обзира на радно
ВАШЕ
искуство.
НК радник (спремачица на
одељењу)

ОСТАЛО: кандидати су у обавези да доставе: пријаву
са кратком биографијом; за доктора медицине: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
уверење о положеном стручном испиту; за НК радника: сведочанство о завршеној основној школи. Пријаве
са потребним доказима достављају се на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027/8362-025

у трајању од 3 месеца

Опис послова: обавља послове здравствене неге болесника и потребне терапијске процедуре, у складу са
садржајем рада одељења; врши припрему болесника за
дијагностичке процедуре; води медицинску документацију неопходну за увид у здравствени статус болесника;
обавља и остале послове своје струке, по налогу главне
медицинске сестре-техничара одељења, којој и одговара за свој рад.
УСЛОВИ: средња медицинска школа-IV степен стручне
спреме, општи смер; положен стручни испит; лиценца
за рад КМСЗТС. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Молбе
достављати на адресу: Дом здравља Житорађа, Топлички хероји 55, 18412 Житорађа, са назнаком: „Молба за
заснивање радног односа-Служба за здравствену заштиту одраслог становништва“. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати. Заинтересовани кандидати, уз пријаву са кратком биографијом као доказ
подносе: диплому о завршеној средњој медицинској
школи; уверење о положеном стручном испиту; лиценцу за рад КМСЗТС; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству. Докази морају бити оригинал
или оверене фотокопије.

Здравствени центар
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Шанса
за младе
Медицинска
сестра-техничар
општег смера-приправникволонтер

Школа је знање,
УСЛОВИ: IV
степен стручне
завршена медицинпосао
јеспреме,
занат
ска школа општег смера.
на одређено време од 6 месеци
30 извршилаца

Медицинска сестра
педијатријског смераприправник-волонтер

на
одређено
време од
месеци
Обуке
и субвенције
(за 6
запошљавање)
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа педијатријског смера.

Медицинска сестра гинеколошкоакушерског смера-приправникволонтер
на одређено време од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа гинеколошко-акушерског смера.

Лабораторијски техничарприправник-волонтер

на одређено време од 6 месеци
5 извршилаца

Прави људи
Физиотерапеут-приправникна правим
волонтер
на одређено
време од 6 месеци
пословима
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа лабораторијског смера.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа физио смера.

Национална служба
за запошљавање

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
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Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима 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.
Национална
служба

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

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

Друштвена
одговорност

Људи су
б Е о Г рамера
д
успеха
Прва срПсКа КошарКашКа
ГиМнаЗија КолеЏ беоГрад
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199, 2570-011
е-mail: оffice@koledz-beograd.еdu.rs
www.koledz-beograd.еdu.rs

Наставник историје

на одређено време, са 60% радног
времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног
занимања, према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији.
ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на оглас доставити: оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених и оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
на конкурс слати на горенаведену адресу. Само кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о резултатима конкурса.
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КриМиналистиЧКо
-ПолицијсКа аКадеМија
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Криминалистичко-полицијска
област-Психологија криминала
на период од 5 година

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

Асистент за ужу научну област
Криминалистичка превенцијаПревенција криминала
на период од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне студије-Криминалистичкополицијска академија, Полицијска академија, Правни
факултет или Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, студент докторских студија или магистар
наука коме је прихваћена тема докторске дисератције,
који је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање 08,00 и који показује смисао
за наставни рад.

Асистент за ужу научну област
Специјално физичко образовањеСпецијално физичко образовање
III-употреба средстава принуде
на период од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне студије-факултет спорта и физичког васпитања, студент докторских студија
или магистар наука које је прихваћена тема докторске
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом 08,00 и који показује смисао
за наставни рад.
ОСТАЛО: кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07, 97/08, 44/10) и Статута Криминалистичко-полицијске академије. Кандидати уз пријаву прилажу: биографију; уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; уверење да нису под истрагом (које није
старије од шест месеци); диплому, односно уверење о
стеченом одговарајућем стручном, академском, односно
научном називу; списак научних и стручних радова,
као и по један примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом образовању
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на горенаведену адресу. Пријаве поднете по
истеку рока и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

ПоништеЊе оГласа
ПредшКолсКа установа
„бошКо буХа“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Оглас објављен 29.08.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости за радно место: медицинска сестра-приправник, на
одређено време до 24 месеца.

ПоништеЊе оГласа
ПредшКолсКа установа
„бошКо буХа“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Оглас објављен 27.06.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: медицинска
сестра-приправник, на одређено време до 24
месеца-за 4 извршиоца, поништава се за 1 извршиоца.

Спремачица

ПредшКолсКа установа
„бошКо буХа“

са пробним радом до 4 месеца
3 извршиоца

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне академске студије, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије); кандидат мора да има образовање
из психолошких, педагошких методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, без обзира на радно искуство; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом, уверење о здравственој способности, 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, држављанство Републике Србије.

Васпитач-приправник

на одређено време до 24 месеца-лице
које први пут заснива радни однос
или лице које је радило краће од
времена утврђеног за приправнички
стаж
3 извршиоца
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; кандидат мора да има образовање
из психолошких, педагошких методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, без обзира на радно искуство; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом, уверење о здравственој способности, 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, држављанство Републике Србије.

Медицинска сестра-васпитач

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска
школа, васпитачки смер, без обзира на радно искуство;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, уверење о здравственој способности, 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, држављанство Републике
Србије.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, без
обзира на радно искуство, уверење о здравственој способности, 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, држављанство
Републике Србије.

Сарадник за унапређење
превентивне здравствене
заштите
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијима првог
степена (основне струковне студије, односно основне
академске студије), односно на студијама у трајању од
три године или вишим образовањем у области медицинских наука у складу са законом или VI степен стручне
спреме, здравствене струке, висока здравствена школа
струковних студија, смер струковна медицинска сестра,
пет година радног искуства, положен стручни испит,
уверење о здравственој способности, 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, држављанство Републике Србије.

Сарадник за исхрану децедијететичар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или основне академске студије), односно на студијама у трајању од три
године или вишим образовањем у области медицинских
наука у складу са законом, смер дијететичар нутрициониста, са или без радног искуства, обавеза полагања
стручног испита, могућа провера психофизичких и радних способности, уверење о здравственој способности,
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, држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења
о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван Установа
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу Установе, поштом или лично, у времену
од 09,00 до 15,00 часова.

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

19.09.2012. | Број 483 |

21

Наука и образовање

универЗитет у беоГраду
саобраЋајни ФаКултет
11000 Београд, Војводе Степе 305

Доцент за ужу научну област
Друмска возила и динамика
возила
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Друмски и градски транспорт
робе
на одређено време од 5 година

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Асистент за ужу научну област
Саобраћајно пројектовање на
мрежи путева и улица
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Теорија саобраћајног тока,
капацитет и вредновање
друмских саобраћајница

висоКа шКола
струКовниХ студија За
инФорМационе и
КоМуниКационе
теХнолоГије
11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3290-531

Наставник вештина за практичну
наставу за област Саобраћајно
инжењерство, ужа област
Саобраћајно инжењерство, на
Студијском програму Поштанске
и банкарске технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена, искуство
у струци, објављени стручни радови у одговарајућој
области и способност за наставни рад. Поред наведених
услова, кандидати који се пријављују на конкурс треба
да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању, Правилником о избору у звања
наставника и сарадника школе. Кандидати подносе:
пријаву на конкурс, биографију, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, фотокопију дипломе
о завршеном високом образовању, списак радова и саме
радове. Пријаве са прилозима подносе се у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће
се узимати у разматрање.

на одређено време од 3 године

ош „МиодраГ МатиЋ“

Асистент за ужу научну област
Вуча возова

Наставник разредне наставе

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом Универзитета
и Статутом Факултета. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05) и Статутoм Саобраћајног факултета. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и
радове) доставити на адресу Факултета.

универЗитет у беоГраду
МашинсКи ФаКултет
11000 Београд, Краљице Марије 16

Доцент за ужу научну област
Хидрауличне машине и
енергетски системи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен Машински факултет-VIII степен
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени
чланом 65 Закона о високом образовању и чланом 11.4.
Статута Машинског факултета.

исПравКа оГласа
средЊа ЗанатсКа шКола
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3591-404

Оглас објављен 12.09.2012. године у публикацији „Послови“, мења се у делу услова, тако што
треба додати: одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања.

ВАшА ПРАВА АДРЕСА:

http://www.nsz.gov.rs/
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11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/2469-143

4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог-соматопед. На основу чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11), уз молбу приложити: оверену копију
дипломе; доказ о држављанству РС (оверена копија).

ПредшКолсКа установа
„јелица обрадовиЋ“
11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 011/8230-159

Васпитач
Васпитач-приправник
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена, студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), студијама од три године, вишим образовањем (Педагошка
академија за васпитаче, Учитељски факултет-студијски
програм за образовање васпитача у предшколским установама), без обзира на радно искуство. У радни однос
може бити примљен кандидат који испуњава услове
предвиђене чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11). Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија уверења о држављанству, оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених.

Медицинска сестра-васпитачког
смера-приправник
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
2 извршиоца

Медицинска сестра-васпитачког
смера-приправник
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршена средња
медицинска школа васпитачког смера. Потребна доку-

| Број 483 | 19.09.2012.

ментација: оверена фотокопија дипломе о стеченој
стручној спреми, оверена фотокопија уверења о држављанству, оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених.
ОСТАЛО: рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о
испуњењу услова слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

универЗитет у беоГраду
ГеоГраФсКи ФаКултет
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник страног језика за ужу
научну област Енглески језик

са 50% радног времена, на одређено
време од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки
факултет-енглески језик и књижевност; објављени
стручни радови у одговарајућој области и способност
за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), Статутом
Универзитета и Статутом Факултета. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

десета ГиМнаЗија
„МиХајло ПуПин“

11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а

Професор историје

за рад у билингвалном одељењу, са
40% радног времена
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 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 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.
ОСТАЛО: рок за пријаве 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); оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Одлуку о
избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана
од дана добијања мишљења органа управљања.

МедицинсКа шКола
11000 Београд, Вељка Дугошевића бб
тел. 011/2415-455

Наставник теоријске наставе из
предмета Медицина рада
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању-специјалиста за медицину рада.

Наставник теоријске наставе
из предмета Гинекологија и
акушерство са негом
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању-доктор медицине, специјалиста гинекологије и
акушерства.
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Наставник теоријске наставе из
предмета Хирургија са негом
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању-доктор медицине, специјалиста опште хирургије
или једне од хируршких грана.
ОСТАЛО: за радна места наставника, кандидат треба да
има одговарајуће образовање предвиђено Правилником
о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
и да испуњава услове предвиђене Законом о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву и биографију, кандидат треба да приложи: уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; 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 за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (уверење о здравственом стању);
уверење о положеном стручном испиту (лиценци), уколико је кандидат (наставник) исти положио. У поступку
одлучивања о избору наставника врши се претходна
провера способности (уверење о здравственом стањуподноси се пре закључења уговора о раду). Уверење да
кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела-прибавља школа. Сва документа се подносе у овереним фотокопијама, не старијим од 6 месеци.
Пријаве са наведеном документацијом предати у секретаријату школе, у времену од 09,00 до 14,00 часова или
послати поштом на наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

Прва обреноваЧКа
основна шКола

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 011/8721-289, 8720-049

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: лице које у складу са чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) има сертификат Министарства просвете и науке за педагошког асистента-диплома
или оверена копија дипломе васпитно-образовне струке, занимање: васпитач; општа здравствена способностлекарско уверење подноси само изабрани кандидат;
држављанство Републике Србије (не старије од шест
месеци) и извод из матичне књиге рођених; уверење
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 кривично 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). Тестирање
кандидата у погледу психичке, физичке и здравствене
способности за рад са ученицима организује школа код
Националне службе за запошљавање, по истеку рока за
пријављивање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПоништеЊе оГласа
ош „дуле
КараКлајиЋ“
Обука
за
11550 Лазаревац, Д. Караклајића 35а
активно
тел. 011/8123-915

тражење
Оглас објављен
05.09.2012. године у публикацији „Послови“,
за радно место: секретар,
посла
поништава се у целости.

Ч аЧ а К

бор

теХниЧКи ФаКултет у
ЧаЧКу универЗитет у
КраГујевцу

ПредшКолсКа установа
„ПЧелица“
19300 Неготин
тел. 019/542-635

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-741

Медицинска сестра-васпитач

на одређено време до 29.06.2013.
године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: IV степен стручне спреме, медицинска сестра-васпитач, 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. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци), оверен препис дипломе о
стручној спреми. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља Установа, а лекарско уверење се доставља пре
закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке о
избору, извршиће се провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима од стране надлежне
службе за послове запошљавања свих кандидата који
испуњавају услове конкурса, а сходно члану 130 ст. 3
Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара Установе.

Наставник у звању редовни
професор за ужу научну област
Термотехника и термоенергетика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких
наука.

Наставник у звању ванредни
професор за ужу научну област
Методика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор педагошкотехничких наука.
ОСТАЛО: поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом
о високом образовању, Статутом Универзитета и Статутом Техничког факултета. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о школској спреми и одговарајуће доказе
надлежних органа у погледу неосуђиваности у смислу
члана 62 став 3 Закона о високом образовању и члана
125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак
научних и стручних радова, као и саме радове. Пријаве
са доказима о испуњавању услова конкурса доставити
на адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

јаГодина

ош „Ђура јаКшиЋ“
35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/562-710

ош „свети сава“

Наставник српског језика

19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/421-688

са 55,56% радног времена

Наставник математике

Педагошки асистент

са 66,67% радног времена

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, односно до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: средња стручна спрема, било ког профила и поседовање сертификата о завршеној обуци за педагошког
асистента. Кандидат треба да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у Закону о основама система образовања и
васпитања.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: оверену
копију сведочанства о завршеном средњем образовању,
уверење о држављанству-не старије од 6 месеци, нови
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење
доставља се пре закључења уговора о раду, односно
пре заснивања радног односа. Уверење из казнене евиденције да кандидати нису осуђивањи правоснажном
пресудом и мишљење јединице локалне самоуправеприбавља установа. У поступку одлучивања о избору
врши се претходна провера психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Рок за пријављивање је
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи и Законом о основама система образовања и васпитања, да кандидат 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 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), држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: уз пријаву, кандидат треба да достави следећа
документа: краћу биографију, оверену копију дипломе о
стеченом високом образовању, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављнству (не старије од 6 месеци). Копије морају бити оверене. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима-доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности кандидата за рад са децом и
ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ПоЉоПривредноветеринарсКа шКола
35260 Рековац, Слађана Лукића бб

Наставник ликовне културе
са 5% радног времена

Наставник ликовне уметности
са 5% радног времена

Наставник српског језика и
књижевности

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

Наставник филозофије

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

Наставник социологије

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: одговорајуће образовање (прописано чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама), психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, 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 да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: доказ о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима извршиће Национална служба за
запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Доказе о испуњености услова доставити у оригиналу или у овереним фотокопијама. Право пријаве на
конкурс имају сва заинтересована лица која испуњавају
опште услове предвиђене законом и посебне услове
предвиђене овим конкурсом. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање.

еКоноМсКо-трГовинсКа
шКола
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/573-238

Наставник здравствене културе

Наставник историје уметности

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани историчар уметности, дипломирани сликар, дипломирани вајар, професор ликовних
уметности (мастер).

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка са породиљског одсуства
УСЛОВИ: професор енглеског језика, дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност (мастер).
ОСТАЛО: прихватљиво је високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом
образовању. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора
о раду. Документација не сме да буде старија од 6 месеци. Школа по службеној дужности прибавља: уверење
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 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. Са кандидатима пријављеним
на конкурс, надлежна служба за запошљавање обавиће
претходну проверу психофизичких способности.

КиКинда

ош „славКо родиЋ“
Банатско Велико Село, Омладинска 4
тел/факс: 0230/451-408

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
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 и родоскрвњење, 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. Кандидат је дужан да у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“ достави следећу
документацију: пријаву на конкурс; уверење о држављанству; оверену фотокопију дипломе завршене школе. Кандидат који буде примљен у радни однос дужан
је да обави лекарски преглед. Школа ће по службеној
дужности набавити уверење о некажњавању изабраног
кандидата од Полицијске управе Кикинда.

са 10% радног времена
УСЛОВИ: доктор медицине.

са 70% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економиста (мастер).

Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: завршена основна школа.
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МашинсКа шКола
Приштина-Преоце
38204 Лапље Село

Директор
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања из чл. 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 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године), за наставника ове школе и подручја рада, педагога
или психолога; положен стручни испит за наставника,
педагога или психолога, тј. лиценца, савладана обука и
положен испит за директора школе (програм обуке за
директора школе и Правилник о полагању испита за
директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат
бити у обавези да положи испит за директора у року од
годину дана од дана ступања на дужност, тј. од дана
доношења подзаконског акта којим се регулише ова
материја); лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци), неосуђиваност правоснажном
пресудом за 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-уверење прибавља школа, најмање пет година радног искуства у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 4 године. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: уверење
о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија-не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања, лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима од чијег издавања није прошло више од
6 месеци (овај доказ подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду), извод из казнене евиденције МУП-а (не старији од 6 месеци), преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно), доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и на број тел. 038/81119. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса послати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за
директора школе“.

К ра Г У ј Е в а Ц

универЗитет у
КраГујевцу Природно
-МатеМатиЧКи ФаКултет
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област
Атомска, молекуларна и оптичка
физика у Институту за физику
факултета

Наставник економске групе
предмета
Наставник економске групе
предмета

КосовсК а миТровиЦ а

на одређено време 5 година

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области физичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07, 97/08 и 44/10), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу,
Статутом Факултета и Правилником о систематизацији
послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

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

Наука и образовање
ОСТАЛО: кандидати који конкуришу, поред општих
услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву
неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој
одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних
органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ФилолошКо-уМетниЧКи
ФаКултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Историја
ликовних уметности и
архитектуре (историја уметности)
за 70% радног времена, на одређено
време 5 година

УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени су чл.
64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08 и 44/2010), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. 138 од 25.01.2011.) - (www.
kg.аc.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011. године (www.
filum.kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/2005 и 61/2005), Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника
Унивезитета у Крагујевцу, од 04.05.2009. године и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: документа која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на
CD-u и у штампаној форми); оверена копија диплома;
оверена копија извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (оригинал); потврда надлежног
органа (Полицијске управе) да кандидат није осуђиван;
мишљење студената формирано на основу анкете (за
кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи); за кандидате који се бирају у звање
доцента, а немају педагошко искуство у високошколској
установи предвиђено је приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од
6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као
и документација кандидата који не испуњавају услове
конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и оригинални радови достављају се Служби за
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом.

К ра Љ Е в о

установа За
ПредшКолсКо
васПитаЊе, обраЗоваЊе
и исХрану деце „радост“

након коначности одлуке о избору кандидата. Доказ о
неосуђиваности кандидата прибавља установа службеним путем. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс доставити поштом или лично на адресу Установе.

2 извршиоца
(једна сервирка за рад у централној
кухињи у објекту „Радост“ у Врњачкој
Бањи и једна сервирка за рад у
кухињи у објекту „Ново Село“)
УСЛОВИ: завршена основна школа, без радног искуства,
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс приложити: доказ о одговарајућем образовању
(оверена копија сведочанства о завршеном основном
образовању и васпитању), уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених. Кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању здравствене способности, с тим што се обавезују да овај доказ прибаве

Васпитач

3 извршиоца

36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Васпитач

Васпитач

на одређено време, најдаље до
30.06.2013. године
3 извршиоца

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске студије,
односно струковне студије) у трајању од три године или
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са
Законом о високом образовању; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом-што
се доказује здравственим уверењем приликом заснивања радног односа; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривично дело 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.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверен препис-фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Извод из
казнене евиденције прибавља установа по службеној
дужности. Конкурс је отворен 8 дана. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Радник у вешерају
УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа-НК радник,
уз познавање руковања машинама за прање, сушење
и пеглање веша или II степен стручне спреме, одговарајуће струке; да кандидат поседује здравствену способност-што се доказује здравственим уверењем приликом
заснивања радног односа; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица и остале услове који су утврђени чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверен препис-фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Извод из
казнене евиденције прибавља установа по службеној
дужности. Конкурс је отворен 8 дана. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

Сервирка

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

ПредшКолсКа установа
„весело детиЊство“

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 20

КрУшЕваЦ

Васпитач

на одређено време, најдаље до истека
мандата директору установе

Медицинска сестра-васпитач
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове у погледу стручне спреме, да имају одговарајуће образовање
(члан 120 и 121 Закона о основама система образовања
и васпитања ); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да су држављани Републике Србије; 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 примање или
давање мита (чл. 120 Закона); положен испит за лиценцу (односи се на васпитаче); уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију
дипломе стеченој стручној спреми; уверење да лице
није осуђивано и да није под истрагом.

ГиМнаЗија Крушевац
37000 Крушевац, Топличина 1
тел. 037/427-208, 427-179, 419-400

Професор италијанског језика
за 35% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет сходно Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника, да је кандидат
држављанин Републике Србије, 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 слободе, 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 казнене евиденције полиције
(узима се у МУП-у). У молби обавезно навести да ли је
обављено тестирање у Националној служби за запошљавање и када. Пријаве слати на горенаведену адресу.

висоКа ХеМијсКотеХнолошКа шКола
струКовниХ студија
37000 Крушевац, Косанчићева 36
тел. 037/427-603

Обука за
активнО
тражење
пОсла

Асистент за уже области Хемија и
технологија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: ПМФ, одсек хемија-дипломирани хемичар
(просек на основним студијама најмање 08,00), студент
докторских студија технологије, техничких наука. Услови за избор у звање прописани су Законом о високом
образовању и Статутом школе. Уз пријаву кандидати
подносе: биографске податке, преписе диплома, списак
објављених радова и других публикација, писмени доказ
да су студенти докторских студија. Биографске податке и списак објављених радова и других публикација,
кандидати подносе у штампаном и електронском облику. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Наука и образовање

ош „радоје доМановиЋ“

лЕсКоваЦ

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49/а

ош „бора станКовиЋ“

Педагошки асистент

Школски педагог

УСЛОВИ: најмање средње стручно образовање; савладан програм обуке за педагошког асистента; познавање
ромског језика; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави:
диплому о стеченом образовању (оригинал или оверен
препис, односно фотокопија); сертификат издат од стране Министарства просвете и науке о завршеној уводној
обуци за педагошког асистента (оригинал или оверен
препис); доказ о познавању ромског језика; уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

16000 Лесковац-Вучје
тел. 016/3427-124

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању, према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи; да
кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивана 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 имају држављанство РС. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: доказ о поседовању
држављанства РС; извод из матичне књиге рођених;
доказ о одговарајућем образовању. Доказ да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван-прибавља
установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ниш

основна шКола
„јован јовановиЋ ЗМај“
18207 Малча
тел. 018/4662-082

Помоћни радник-хигијеничар
са 50% радног времена, за рад у
истуреном одељењу у Врелу

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву доставити: оверен препис дипломе о завршеном основном
образовању; радну биографију; уверење да кандидат
није осуђиван и да се против њега не води кривични
поступак; уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци); лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности-не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

основна шКола
„јован јовановиЋ ЗМај“
18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб
тел. 018/882-033

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: завршена средња школа; завршен програм
обуке за педагошког асистента (уводни модул); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о завршеном програму обуке за педагошког асистента; уверење
о држављанству РС-не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених. Предата конкурсна документација се не враћа. Проверу психофизичких способности
кандидата који испуњавају услове конкурса, а који су се
благовремено и са потпуном документацијом пријавили
на конкурс и који уђу у ужи избор, вршиће Национална
служба за запошљавање, применом стандардизованих
поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.
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на одређено време за школску
2012/2013. годину

који се прилажу уз пријаву на оглас: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о некажњавању издато
од стране МУП-а; доказ о одговарајућој стручној спреми
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у органу државне управе (оригинал или оверена фотокопија);
фотокопију радне књижице; оригинал или оверену
фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство); потврду о оспособљености
за рад на рачунару (ЕCDL START)-оригинал или оверена фотокопија. Рок за пријављивање је 15 дана. Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
Покрајински секретар за културу и јавно информисање.
Лице за давање обавештења о огласу је Мирјана Антић,
број телефона: 021/4874-525.

ПредшКолсКа установа
„Младост“

нови сад

ПоништеЊе дела
КонКурса
ФаКултет теХниЧКиХ
науКа
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Конкурс објављен 12.09.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
истраживач сарадник за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Инжењерство заштите
животне средине-5 извршилаца.

оПштинсКа
народна библиотеКа
„веЉКо ПетровиЋ“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 40
тел. 021/831-057
e-mail: dubravkadudic@yаhoo.com

Информатичар-библиотекар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завшен Факултет
техничких наука или Природно-математички факултет;
једна година радног искуства у области информатике;
положен стручни испит. Општи услови: општа здравствена способност, држављанство РС, да је кандидат
пунолетан и 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 установи културе. Уз пријаву приложити: биографију са наводима о досадашњем радном искуству,
уверење о општој здравственој способности, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења
о некажњавању-које не сме бити старије од 6 месеци,
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију радне књижице. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве
се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за информатичара-библиотекара“.

ПоКрајинсКи сеКретаријат
За Културу и јавно
инФорМисаЊе

21400 Бачка Паланка
тел. 021/6042-964
e-mail: mladostpu@gmail.com

Васпитач

на одређено време до повратка
одсутне запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)-васпитач, у складу са законом; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (одговарајуће лекарско уверење); 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, 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.
ОСТАЛО: уз пријаву која треба да садржи краћу биографију са битним подацима о кандидату, приложити:
доказ о поседовању држављанства РС (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Ближе информације могу се добити код
секретара установе, на број телефона: 021/6040-656.

Најкраћи пут
до посла

21000 Нови Сад, Булевар Миихајла Пупина 16
тел. 021/4874-525

Виши референт-сниматељ
УСЛОВИ: средња школска спрема, техничког или
друштвеног смера, две године радног искуства на пословима сниматеља, положен стручни испит и познавање
рада на рачунару, основни ниво оспособљености за рад
на рачунару (ЕCDL START). У радни однос у државном
органу не може бити примљено лице које је осуђивано за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Докази
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Наука и образовање

универЗитет у новоМ
саду аКадеМија
уМетности
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Расписује конкурс за избор у звање
и на радно место наставника и сарадника:

1. Доцент за ужу научну област
Историја уметности
на одређено време пет година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из поља
друштвено-хуманистичких наука, ужа научна област
Историја уметности.

2. Доцент за ужу научну област
Музикологија
на одређено време пет година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из поља
друштвено-хуманистичких наука, ужа научна област
Музикологија.

3. Доцент за област Ликовних
уметности, ужа област Вајарство
на одређено време пет година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих
академских студија из области Ликовних уметности, ужа
област Вајарство.

4. Доцент за област Ликовних
уметности, ужа област Графика
на одређено време пет година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих
академских студија из области Ликовних уметности, ужа
област Графика.

5. Ванредни професор за област
Драмских уметности, ужа област
Снимање и дизајн звука
на одређено време пет година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих
академских студија из области Драмских уметности, ужа
област Снимање и дизајн звука.

6. Стручни или виши стручни
сарадник за област Ликовних
уметности, ужа област
Фотографија

на одређено време четири године
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних
академских студија из области Ликовних уметности, ужа
област Фотографија.

7. Стручни или виши стручни
сарадник за област Драмских
уметности, ужа област Глума

копију дипломе о завршеним одговарајућим студијама,
уверење о држављанству, фотокопију личне карте, уверење о некажњавању прибављену од суда, биографију
сачињену према упитнику (Образац 1А НАУКА) који се
налази на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs - у секцији „Наставници-Конкурси“) приложену
у штампаној и електронској форми (снимљену на CD-u)
и остале доказе о испуњавању услова радног места у
складу са минималним критеријумима за поље друштвено-хуманистичких наука Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду. За радна места под бр. 3 до 5: кандидати прилажу: пријаву на конкурс, оверену фотокопију дипломе о
завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству, фотокопију личне карте, уверење о некажњавању прибављену од суда, биографију сачињену према упитнику (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на
сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs - у
секцији „Наставници-Конкурси“) приложену у штампаној и електронској форми (снимљену на CD-u) и остале
доказе о испуњавању услова радног места у складу са
минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду. За радна места под бр. 6
и 7: уз пријаву на конкурс, кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим
студијама, уверење о држављанству, фотокопију личне
карте, уверење о некажњавању прибављену од суда,
биографију сачињену према упитнику (Образац 2Б) који
се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs - у секцији „Наставници-Конкурси“) приложену
у штампаној и електронској форми (снимљену на CD-u)
и остале доказе о испуњавању услова радног места у
складу са Статутом Академије уметности Нови Сад. Рок
за пријаве је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
достављају се на горенаведену адресу.

ПредшКолсКа установа
„радосно детиЊство“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/527-697

Педагошки асистент

на одређено време 12 месеци, до
краја школске године
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице
под законски прописаним условима, тј. ако уз пријаву
на конкурс достави: доказ о одговарајућем образовању
(оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој
школи); доказ о познавању ромског језика; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (одговарајуће лекарско уверење); уверење
да није осуђивано 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,
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 о држављанству Републике Србије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир.

на одређено време четири године
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних
академских студија из области Драмских уметности, ужа
област Глума.
ОСТАЛО: за радна места под бр. 1 и 2: кандидати треба
да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05 и 44/2010), Статутом
Академије уметности и Правилником о ближим условима
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду
(минимални критеријуми за поље друштвено-хуманистичких наука). За радна места под бр. 3 до 5: кандидати
треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05 и 44/2010),
Статутом Академије уметности и Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду (минимални критеријуми за поље уметности). За радна места под бр. 6 и 7: кандидати треба да
испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05 и 44/2010) и Статутом
Академије уметности. Закон о високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs - у секцији „Наставници-Конкурси“).
Потребна документа: за радна места под бр. 1 и 2: уз
пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фото-

ош „Петар драПшин“
21215 Турија, Доситеја Обрадовића 2
тел. 021/2237-000
e-mail: оspdrapsin@gmail.com

Наставник разредне наставе

за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду за изабраног кандидата), уверење
о држављанству РС, уверење о некажњавању-прибавља
школа по службеној дужности. Уверења не смеју да буду
старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник музичке културе

за 25% радног времена, на одређено
време до повратка запослене раднице
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, академски музичар, дипломирани музичар-музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар-композитор,
дипломирани композитор, дипломирани музичар-диригент, дипломирани музичар-музиколог, дипломирани
музиколог, наставник музичке културе, дипломирани
диригент, дипломирани акордеониста, дипломирани
музичар-гитариста, дипломирани музичар-соло певач,
дипломирани професор солфеђа и музичке културе,
дипломирани етномузиколог, дипломирани музичарпијаниста, дипломирани музичар-чембалиста, дипломирани музичар-оргуљаш, дипломирани музичар-харфиста, дипломирани музичар-перкусиониста, дипломирани
музичар-виолиниста, дипломирани музичар-виолиста,
дипломирани музичар-виолончелиста, дипломирани
музичар-контрабасиста, дипломирани музичар-флаутиста, дипломирани музичар-фаготиста, дипломирани
музичар-обоиста, дипломирани музичар-кларинетиста,
дипломирани музичар-хорниста, дипломирани музичартрубач, дипломирани музичар тромбониста и дипломирани музичар-тубиста. Поред општих услова, кандидати
треба да испуњавају и посебне услове утврђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник-Просветни
гласник РС“, 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-I,
4/2009-II, 9/2009 и 3/2010). Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе, уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду
за изабраног кандидата), уверење о држављанству РС,
уверење о некажњавању-прибавља школа по службеној
дужности. Уверења не смеју да буду старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

Наставник историје

за 35% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне преме, професор историје; професор историје и географије; дипломирани
историчар. Поред општих услова, кандидати треба да
испуњавају и посебне услове утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник РС“,
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-I, 4/2009-II, 9/2009 и
3/2010). Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе, уверење о психофизичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (подноси се
пре закључења уговора о раду за изабраног кандидата),
уверење о држављанству РС, уверење о некажњавањуприбавља школа по службеној дужности. Уверења не
смеју да буду старија од 6 месеци. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу.
Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник-Просветни гласник РС“, 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-I, 4/2009-II, 9/2009 и 3/2010). Уз
пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе,
уверење о психофизичкој и здравственој способности

исПравКа КонКурса
ФаКултет теХниЧКиХ
науКа
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Конкурс објављен 12.09.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место:
асистент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Технологије транспортних система-2 извршиоца, у делу УСЛОВИ, уместо: VII/1
степен стручне спреме, треба да стоји: VII/2 степен стручне спреме.
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ПоништеЊе КонКурса
теХниЧКа шКола
„Павле савиЋ“
21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Конкурс објављен 30.05.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места:
наставник практичне наставе са технологијом
рада-мушки фризер-1 извршилац; наставник
практичне наставе са технологијом рада-женски
фризер, за 70% радног времена-2 извршиоца.

оПштинсКа народна
библиотеКа
„веЉКо ПетровиЋ“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 40
тел. 021/831-057
e-mail: dubravkadudic@yаhoo.com

Информатичар-библиотекар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен Факултет техничких наука или Природно-математички факултет; једна година радног искуства у области информатике; положен стручни испит. Општи услови: општа
здравствена способност, држављанство РС, да је кандидат пунолетан и 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 установи културе. Уз пријаву приложити: биографију са наводима о досадашњем радном искуству,
уверење о општој здравственој способности, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о
некажњавању које не сме бити старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију радне
књижице. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве се
подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс
за информатичара-библиотекара“.

универЗитет у
новоМ саду МедицинсКи
ФаКултет нови сад
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

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

1. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(Пулмологија)
радно време краће од пуног (15 сати
на Факултету)

5. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Инфективне болести

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

6. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Гинекологија и опстетриција

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

7. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Фармација (Броматологија)

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

8. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Оториноларингологија
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

9. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Хистологија и ембриологија
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

10. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Физикална медицина и
рехабилитација

17. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Стоматологија (Стоматолошка
протетика)
на одређено време 3 године, радно
врeме краће од пуног (39 сати на
Факултету)

18. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Специјална рехабилитација и
едукација
на одређено време 3 године, радно
врeме краће од пуног (15 сати на
Факултету)

19. Сарадник у настави за ужу
научну област Интерна медицина
(Хематологија)
на одређено време 1 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

21. Сарадник у настави за ужу
научну област Анатомија

на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

3. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Социјална
медицина са здравственом
статистиком и информатиком

13. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Интерна медицина
(Ендокринологија и болести
метаболизма)
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на одређено време 3 године, радно
врeме краће од пуног (15 сати на
Факултету)
3 извршиоца

11. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Геријатрија

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

16. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Здравствена нега

20. Сарадник у настави за ужу
научну област Физиологија

12. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Интерна медицина
(Хематологија)

4. Наставник за избор у
звање ванредног професора
за ужу научну област
Оториноларингологија

на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)
4 извршиоца

на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

2. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија
(Урологија)

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

15. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Неурологија

на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

14. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Судска медицина
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)
2 извршиоца
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на одређено време 1 година, пуно
радно време (40 сати на Факултету)

на одређено време 1 година, пуно
радно време (40 сати на Факултету)
УСЛОВИ: за радно место под бр. 1: VIII степен стручне
спреме, завршен Медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радна места под бр. 2-4: VIII степен стручне
спреме, завршен Медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радна места под бр. 5-6: VIII степен стручне
спреме, завршен Медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радно место под бр. 7: VIII степен стручне спреме, завршен Природно-математички факултет,
одсек Хемија, општи и посебни услови предвиђени
Законом о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у
звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радна места под бр. 8-15: VII степен стручне
спреме, завршен Медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
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УСЛОВИ: за радно место под бр. 16: VII степен стручне спреме, завршен Медицински факултет (одсек општа
медицина или здравствена нега), општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радно место под бр. 17: VII степен стручне
спреме, завршен Медицински факултет, одсек Стоматологија или Стоматолошки факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радно место под бр. 18: VII степен стручне спреме, завршен Факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију (смер Логопедија), општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радна места под бр. 19-21: студент мастер
академских или специјалистичких студија, завршене
студије првог степена са просечном оценом најмање
08,00 или завршене интегрисане студије медицине са
просечном оценом најмање 08,00, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
ПОСЕБАН УСЛОВ: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ да су у радном
односу у здравственој установи која је наставна база
Факултета. Кандидати који конкуришу под бр. 18 подносе доказ да су у радном односу у наставним базама
Факултета.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидат треба да приложи: краћу биографију, доказе о испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, за клиничке
предмете доказ о радном односу у здравственој установи која је наставна база Медицинског факултета, списак радова и публикација, оригинал или фотокопије
радова и публикација, доказе о њиховом објављивању,
доказе о педагошком искуству и позитивно оцењеној
педагошкој активности). Доказ о некажњавању прибавиће Медицински факултет службеним путем. Пријаве
са документацијом подносе се писарници Медицинског
факултета у Новом Саду, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад,
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса.

панЧЕво

основна шКола
„вуК стеФановиЋ
КараЏиЋ“
26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2

Васпитач

за рад у предшколским групама
целодневног боравка, са или без
радног искуства, са пробним радом од
6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: за обављање послова васпитача радни однос
може се засновати са лицем које поред испуњености
свих других прописаних услова за заснивање радног
односа има VII или VI степен стручне спреме, високо
образовање на студијама за васпитаче другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) и на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године и студијама за васпитаче првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама за васпитаче у трајању од три године
или вишим образовањем, односно са одговарајућим
средњим образовањем. Кандидати уз пријаву треба да
приложе следећу документацију: доказ о поседовању
одговарајуће стручне спреме (оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању), оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, уверење о држављанству Републике
Србије, доказ да 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 и радну биографију за
лица која су била у радном односу.

Радница на одржавању хигијене
у школи
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати уз пријаву треба да приложе следећу документацију: доказ
о поседовању одговарајуће стручне спреме (оверена
фотокопија дипломе сведочанства о завршеној основној школи), уверење о држављанству Републике Србије,
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 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. У поступку одлучивања о избору васпитача, директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких способности у
року од осам дана од дана истека рока за подношење
пријава. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака.
У року од осам дана од дана добијања резултата провере, директор прибавља мишљење органа управљања и
доноси одлуку. Доказ да изабрани кандидат има здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуна и неоверена документација неће
се разматрати. Пријаву са доказима о испуњавању услова огласа слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за васпитача“ или „За конкурс за радницу на одржавању хигијене у школи“.

елеКтротеХниЧКа шКола
„ниКола тесла“
26000 Панчево, Максима Горког 7
тел/факс: 013/352-615
e-mail: еtsntesla@gmail.com

Наставник групе предмета
електротехника
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања-дипломирани инжењер електротехнике, смер за електронику и
дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

Наставник групе предмета
електротехника
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања, дипломирани инжењер електротехнике, смер за електронику.

Наставник групе предмета
електротехника

изабран, пре закључења уговора о раду, дужан је да
достави уверење о здравственој способности за рад са
децом и ученицима-не старије од шест месеци. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способнности. Право учешћа на конкурсу има
кандидат који 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 и 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-о чему ће школа прибавити доказ. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаву са неопходном документацијом слати на адресу: Панчево, Максима Горког 7.
Информације на број телефона: 013/352-615.

ош „сава МаКсиМовиЋ“
26226 Мраморак, Жарка Зрењанина 57
тел. 013/2753-802
e-mail: оssmaksimovic@madnet.rs

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава поред општих
услова прописаних Законом о раду и услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања: 1. одговарајуће образовање у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи; 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. држављанство Републике
Србије. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве се достављају на
адресу школе. Ближе информације могу се добити на
бројеве тел. 013/2753-203 или 2753-802.
ОСТАЛО: уз пријаву, кандидат је дужан да достави:
краћу биографију и уверење о држављанству издато у
последњих 6 месеци, оверену фотокопију или оригинал
дипломе о стеченом образовању-оверену у последњих
6 месеци. Посебно лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима-доставља изабрани кандидат по коначности
одлуке о избору, пре закључења уговора о раду. Уврење
да није осуђиван правоснажном пресудом за дела наведена у тачки 3 чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања-прибавиће Установа службеним
путем. По истеку рока за подношење пријава, директор ће направити ужи избор кандидата које ће упутити у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава на проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

Пу „баМби“

са 50% радног времена

26204 Опово, Бориса Кидрича 10

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања, дипломирани инжењер електротехнике, смер за електронику.

Наставник групе предмета
електротехника

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања, дипломирани инжењер електротехнике, смер за електронику и
телекомуникације.
ОСТАЛО: уз пријаву приложити: краћу биографију са
кретањем у служби, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне
карте са пријавом пребивалишта. Кандидат који буде

Домар

на одређено време, са 50% радног
времена, до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: завршена средња техничка школа, висококвалификовани или квалификовани радник (машинбравар,
водоинсталатер, столар...). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију стеченог образовања, да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност-издато од
медицине рада-прилаже се пре закључивања уговора о
раду, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело, уверење о држављанству РС. Уз пријаву
доставити потребну документацију-свака копија мора
бити оверена. Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. За све
додатне информације обратити се на број телефона:
013/681-660, директору или помоћнику директора.
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Наука и образовање

ош „Миша стојКовиЋ“
26223 Гај, Мише Стојковића 204
тел. 013/755-215
е-mail: оsgaj@оpen.telekom.rs

Наставник немачког језика

за 16 часова недељно (89% радног
времена)
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007,
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008,
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010), члан
3 став 1 под 10, односно високу стручну спрему и звање:
професор, односно дипломирани филолог за немачки
језик и књижевност; 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 или
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.
ОСТАЛО: поред пријаве са биографским подацима, на
конкурс у оригиналу или у овереној фотокопији приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству-не старије од 6 месеци и диплому. Пријаве на конкурс, са траженом документацијом доставити у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају на адресу школе.

средЊа струЧна шКола
„васа ПелаГиЋ“
26220 Ковин, Цара Лазара 261
тел. 013/742-200

Професор српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: 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.

Професор латинског језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани класични филолог; професор,
односно дипломирани филолог који је савладао наставни план и програм високог образовања из предмета
Латински језик у трајању од најмање четири семестра.

Професор француског језика

Професор математике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар-професор математике;
дипломирани математичар-теоријска математика; дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: основи геометрије); дипломирани информатичар;
професор хемије - математике; професор географије математике, професор физике - математике; професор
биологије - математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер;
професор математике - теоријско усмерење; професор
математике - теоријски смер; професор информатике
- математике; дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар за
рачунарство и информатику; дипломирани математичар
- информатичар; дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани математичар - астроном;
дипломирани математичар за математику економије;
професор математике и рачунарства.

Професор информатике
са 40% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике и рачунарства; професор математике, односно дипломирани
математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани математичар за рачунарство и информатику;
дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови,
односно одсеци; дипломирани инжењер електронике,
сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер за
информационе системе, односно дипломирани инжењер
организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;
дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска
статистика и информатика, економска статистика и
кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија; професор технике и информатике; дипломирани математичар. Наставу
и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
Рачунарство и информатика може да изводи и лице са
завршеним факултетом које је у току студија савладало
програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.

Професор историје

са 20% радног времена

Професор куварство са
практичном наставом

на одређено време до истека првог
мандата директору школе, за рад у
истуреном одељењу у Јеловици
УСЛОВИ: потребна документација: молба-кратка биографија; оверена фотокопија дипломе-стечена одговарајућа стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 4/2009):
професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом или професор разредне наставе и енглеског језика; уверење
о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребним
документима слати на адресу школе или предати лично код секретара школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ош „уГрин бранКовиЋ“
Наставник математике

са 80% радног времена

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије куварства;
виши угоститељ, ако има претходно завршен IV степен,
угоститељско-туристичке струке за занимање: техничар
кулинар или кувар; гастролог; менаџер хотелијерства,
смер гастрологија; виши стручни радник - комерцијалист угоститељства; виши стручни радник угоститељско-туристичке струке, занимање: кулинарство; економиста за туризам и угоститељство са претходно
стеченим средњим образовањем за техничар кулинар
или кулинарски техничар, односно кувар; струковни
менаџер гастрономије из области менаџмента и бизниса
са претходно стеченим средњим образовањем за кувара или кулинарског техничара; менаџер у гастрономији
са претходно стеченим средњим образовањем за кувара
или кулинарског техничара.

Радник у школској радионици
Помоћни радник

Професор пословне
кореспонденције

УСЛОВИ: завршена основна школа.

за рад у Нересници, са 90% радног
времена

Наставник математике

за рад у Буковској, са 90% радног
времена

Наставник историје

за рад у Буковској, са 15% радног
времена

Наставник енглеског језика

за рад у подручним одељењима

Наставник енглеског језика
за рад од I до IV разреда

Наставник енглеског језика

за рад у подручним одељењима, са
50% радног времена

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и учеицима; држављанство
Републике Србије-не старије од шест месеци; 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 лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне сло-
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Наставник-професор разредне
наставе

12240 Кучево, Вука Караџића бб

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

30

18300 Пирот, Саве Немањића 2

пож арЕваЦ

УСЛОВИ: професор историје; дипломирани историчар;
професор историје - географије.

са 50% радног времена

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника српског језика и књижевности и које је положило испит из
дактилографије по плану и програму за биротехничара.
Лица са наведеном врстом стручне спреме треба да су
положила испит из дактилографије по плану и програму за IV степен стручне спреме у биротехничкој струци.

пироТ

ош „свети сава“

УСЛОВИ: средња стручна школа машинског смера.

са 20% радног времена

боде, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата
утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству-не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених; оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита).
Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на
број телефона: 013/742-200.

Наставник техничког и
информатичког образовања

за рад у Буковској, са 20% радног
времена

Наставник физике

за рад у Буковској, са 30% радног
времена

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

Наука и образовање

Наставник грађанског васпитања
за рад у Кучеву и подручним
одељењима, са 50% радног времена

Наставник географије

за рад у Кучеву и Нересници, на
одређено време, са 85% радног
времена, до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета

Наставник географије

за рад у Буковској, на одређено
време, са 55% радног времена, до
повратка раднице са боловања
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 24-26 Закона о раду, чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и стручну спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи и Правилником о
врсти стручне спреме наставника који изводе образовно
- васпитни рад из изборних програма у основној школи. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве слати на
адресу школе.

основна шКола
„доситеј обрадовиЋ“
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 10

Наставник грађанског васпитања
за седми и осми разред (други
циклус основног образовања и
васпитања)
са 15% радног времена

УСЛОВИ: професор педагогије; дипломирани педагог,
општи смер или смер школске педагогије; дипломирани школски педагог - психолог; професор психологије;
дипломирани психолог, општи смер или смер школске
психологије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани школско-клинички психолог; професор историје; професор историје и географије; професор страних језика; дипломирани социјални радник,
са положеним стручним испитом, односно испитом за
лиценцу у области образовања, лица која испуњавају
услове за наставника српског језика из члана 3 тачка 1
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003 и 20/2004); дипломирани
педагог. Наведена лица могу да изводе наставу уколико су савладала програм обуке за извођење наставе из
предмета Грађанско васпитање за одговарајући разред, који организује Министарство просвете и спорта
или организација коју овласти Министарство просвете
и спорта и о томе доставе доказ. Уз пријаву на конкурс,
кандидат подноси и доказе о испуњености услова из
чл. 120 наведеног Закона, односно да има одговарајуће
образовање и да има држављанство Републике Србије.
Доказ о испуњености услова да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицимадоставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду, а доказ да лице није осуђивано за кривична дела
наведена у чл. 120 ст. 1 тач. 3-прибавља установа. Докази о испуњености услова се подносе у оригиналу или
као оверене фотокопије. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидати прилажу:
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених (оригинал, не старије од 6
месеци, осим ако је на новом обрасцу), уверење о држављанству (оригинал, не старије од 6 месеци), лекарско
уверење по извршеном избору. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен
8 дана. Пријаве са потребном документацијом слати на
адресу школе.

ош „свети сава“

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18
тел. 012/223-364

Наставник разредне наставе

на одређено време, за рад у
комбинованом одељењу првог и
четвртог разреда, у издвојеном
одељењу у Ћириковцу, до краја
школске 2012/2013. године

12222 Браничево
тел. 012/666-412

Наставник математике
са 80% радног времена

Наставник немачког језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да има високо образовање
и да испуњава услове у складу са Законом о основама
система образовања и васпитња (17/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 6/96...3/10).

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат доставља доказ да има
одговарајуће образовање (прописану врсту и степен
стручне спреме), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије и уверење да
се против кандидата не води судски поступак за дела
предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење подноси се непосредно пре закључења уговора о
раду, у складу са чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве слати на адресу школе.

народна библиотеКа
„веЉКо дуГошевиЋ“

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године.
ОСТАЛО: кандидат треба да испуњава услове прописане у чл. 24-29 Закона о раду, као и у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), као и услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Кандидат мора
да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела за која 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 примање мита или давање мита, за
кривична дела против полне слободе, против правног
саобраћаја, 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, као и да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверене фотокопије дипломе и
уверења о држављанству-не старије од 6 месеци, као
и извода из матичне књиге рођених, док лекарско уверење прилаже непосредно пред закључење уговора о
раду. Овера истих не може бити старија од 6 месеци.
Пријаве се могу подносити непосредно или поштом на
адресу школе. Неблаговремене или непотпуне пријаве
неће се разматрати. Уз пријаву доставити и биографске
податке. Рок за пријем пријаве је 8 дана од дана објављивања.

12223 Голубац, Цара Лазара 1

Виши књижничар и финансијски
референт
УСЛОВИ: виша стручна спрема економског смера-VI степен и положен стручни испит за рад на библиотечким
пословима, радно искуство од годину дана.

Хигијеничар и курир

за 75% радног времена
УСЛОВИ: основна школа, без радног искуства. Лица која
имају радно искуство на пословима одржавања хигијене
у сличним установама имају право првенства у избору.
ОСТАЛО: кандидати поред општих услова предвиђених
у чл. 11 треба да испуњавају и посебне услова предвиђене у чл. 16 Правилника о систематизацији радних
места Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“, Голубац
под редним бројем 3 и редним бројем 6. Рок за пријављивање и подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

еКоноМсКо-трГовинсКа
шКола
12000 Пожаревац

1. Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
за 22% радног времена

ош „вуК КараЏиЋ“
12221 Мајиловац
тел. 012/674-008

са 20% радног времена

УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања-проф. српског језика и књижевности, проф. српске књижевности и језика, проф.
српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
дипл. филолог за књижевност и српски језик, дипл.
филолог за српски језик и књижевност и друго по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Наставник математике

2. Наставник енглеског језика

Наставник физике

са 20% радног времена

Наставник хемије

са 80% радног времена

ош „веЉКо дуГошевиЋ“

тив 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.

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове према
Закону о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09,
9/09 и 3/10) и остале опште услове предвиђене Законом о раду. Кандидат треба да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да је држављанин 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 или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања-проф. енглеског језика, дипл.
филолог за енглески језик и књижевност по Правилнику
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама.

3. Наставник економске групе
предмета
на одређено време до 31.08.2013.
године

УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања-дипл. економиста (сви смерови).
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4. Наставник економске групе
предмета

Професор српског језика

Професор физике

УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања-дипл. економиста (сви смерови).

Професор разредне наставе

Професор енглеског језика

за 60% радног времена

5. Наставник филозофије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања-проф. филозофије, дипл.
филозоф и друго по Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама.

6. Наставник социологије
за 30% радног времена

УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања-проф. социологије, односно
дипл. социолог, проф. филозофије и социологије, дипл.
политиколог-наставни смер и друго по Правилнику о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама.

7. Домар
УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме, квалификовани или висококвалификовани радник.
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 или других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 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 оверену фотокопију); извод из
матичне књиге рођених (оверену фотокопију). Лекарско
уврење се подноси пре закључења уговора о раду; уверење о неосуђиваности прибавља школа. Осим за радно место под бр. 7 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.

пријЕпоЉЕ

ош „бранКо радиЧевиЋ“
31330 Прибој, 12. јануар 104
тел/факс: 033/2445-437

за 78% норме, на одређено време до
повратка раднице са одсуства
на одређено време до повратка
раднице са одсуства

Професор техничког образовања
за 50% норме, на одређено време

УСЛОВИ: уверење о држављанству Републике Србије,
лекарско уверење да кандидат поседује здравствену
способност за рад са ученицима (доставља кандидат
који буде изабран), да поседује психофизичку способност за рад са ученицима чију проверу врши Национална служба за запошљавање, уверење 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, уверење да се против лица не води кривични
поступак пред судом; VII степен стручне спреме, према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Документа морају бити
оригинал или оверене фотокопије и не смеју бити старија од шест месеци. Пријаве са непотпуном документацијом неће бити разматране.

ош“ 9. Мај“
Професор математике

за 16 часова, за рад у ОШ „9. мај“
Саставци

Професор математике

за 12 часова, за рад у ИО Забрњици

Професор математике
за 12 часова, за рад у ИО
Крајчиновићи

Професор биологије

за 20 часова до повратка раднице
са породиљског боловања, за рад у
матичној школи и ИО Забрњица и
Крајчиновићи

Професор разредне наставе

за рад у ИО Крајчиновићи, до
повратка раднице са породиљског
боловања

Професор српског језика

на одређено време

Стручни сарадник педагог

Професор музичке културе

на одређено време до повратка
раднице са одсуства

за 13 часова, за рад у матичној школи
и ИО Забрњица и Крајчиновићи

Професор ликовне културе

за 13 часова, за рад у матичној школи
и ИО Забрњица и Крајчиновићи

Професор немачког језика

Професор информатике

Професор енглеског језика

Професор техничкоинформатичког образовања

за 45% норме, на одређено време до
повратка раднице са одсуства
на одређено време до повратка
раднице са одсуства
2 извршиоца
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за 10 часова, за рад у матичној школи
и ИО Забрњица и Крајчиновићи

за 20 часова, за рад у матичној школи
и ИО Забрњица и Крајчиновићи
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.
ОСТАЛО: у радни однос у установи, односно школи
може да буде примљено лице под условима прописаним
законом: 1. да има одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђивано 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 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. држављанство Републике Србије. Услови из става 1 доказују се
приликом пријема у радни однос и проверевају се током
рада. Доказ о испуњености услова из става 1 тач. 1 и 4
подноси се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2
пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3
прибавља установа, односно школа.

смЕдЕрЕво

ош „воЖд КараЂорЂе“
Наставник енглеског језика

31335 Саставци
тел. 033/47-208

за 13 часова, за рад у ИО Забрњица,
до повратка раднице са породиљског
боловања

Стручни сарадник дефектолог
олигофренолог

за 8 часова, за рад у ИО Забрњица

11328 Водањ
тел. 026/4715-004

Професор математике
за 38% норме, на одређено време

за 14 часова, за рад у матичној школи
и ИО Забрњица и Крајчиновићи

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства,
са 67% радног времена, односно 12
часова у настави
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: VII степен стручне спреме, професор енглеског језика, као и лица која испуњавају услове предвиђене у чл. 2 ст. 1 тач. 1 Закона о
изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, као и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи, поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима, поседовање
држављанства Републике Србије, уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
уверење о држављанству Републике Србије и извод из
матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе
о стеченом образовању, оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за лица која могу засновати радни однос без
положеног испита са обавезом полагања у законском
року-приправника). Кандидати који испуњавају услове
обавезни су да приступе провери психофизичких способности након обавештења од стране Установе. Лекарско уверење се доставља при закључењу уговора.

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства,
са 45% радног времена, односно 8
часова у настави
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: VII степен стручне спреме, професор српског језика, као и лица која испуњавају
услове предвиђене у чл. 2 ст. 1 тач. 1 Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, као и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи, поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима, поседовање
држављанства Републике Србије, уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
уверење о држављанству Републике Србије и извод из
матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе
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о стеченом образовању, оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за лица која могу засновати радни однос без
положеног испита са обавезом полагања у законском
року-приправника). Кандидати који испуњавају услове
обавезни су да приступе провери психофизичких способности након обавештења од стране Установе. Лекарско уверење се доставља при закључењу уговора.

теХниЧКа шКола
„ниКола тесла“

11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
тел. 026/512-859

Наставник анатомије и
физиологије

за 2 часа недељно у настави

основна МуЗиЧКа шКола
„боЖидар трудиЋ“
11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник хармонике

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања

Наставник хармонике

за рад у издвојеном одељењу у
Лапову
УСЛОВИ ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: у радни однос ради
обављања посла наставника хармонике може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: да
поседује одговарајуће образовање: VII/1 степен стручне спреме, дипломорани музичар усмерење акордеониста, дипломирани музичар-акордеониста, поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства 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 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; непостојање дискриминаторног понашања
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. 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;
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(осим за приправнике и друга лица-педагошког наставника, помоћног наставника) која могу засновати радни
однос без положеног одговарајућег испита; уверење
од надлежног суда да није под истрагом и да се против
кандидата не води кривични поступак. Сва горепоменута документација не може бити старија од шест месеци,
односно овере горепоменутих докумената. Пријаве послати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе или на број телефона: 026/317-490.

ош „аКадеМиК радоМир
луКиЋ“
11318 Милошевац, Трг јединства 13
тел. 026/802-233

Олигофренопедагог
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; кандидат треба
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи, да испуњава
услове утврђене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити:
уверење о држављанству РС (оригинал или оверену
копију), диплому о стеченом одговарајућем образовању
(оверену копију) и радну биографију. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, доктор стоматологије, да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, 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 да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Уз пријаву, кандидат је дужан да достави:
оверену копију дипломе и уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци), лекарско уверење кандидат је
у обавези да достави пре закључења уговора о раду, а
уверење о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник хигијене

за 2 часа недељно у настави
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за хигијену, доктор стоматологије,
психичка, физичка и здравствена способност за рад са
ученицима, држављанство РС, 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 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, кандидат је дужан да достави:
оверену копију дипломе и уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци), лекарско уверење кандидат је
у обавези да достави пре закључења уговора о раду, а
уверење о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник прве помоћи

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 да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Уз пријаву, кандидат је дужан да достави:
оверену копију дипломе и уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци), кандидат са стеченим звањем
креатор женских фризура као доказ дужан је да приложи и потврду о петогодишњем радном искуству или
копију решења о регистрацији предузетничке радње,
лекарско уверење кандидат је у обавези да достави пре
закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности
прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

сомбор

иЗМена и доПуна
КонКурса
ош „ниКола вуКиЋевиЋ“
25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/22-630

Конкурс објављен 05.09.2012. године у публикацији „Послови“, мења се и допуњује у делу које
се односи на радно место: наставник енглеског
језика (у вишим разредима од 5. до 8. разреда)
и треба да гласи: наставник енглеског језика (у
вишим разредима од 5. до 8. разреда), на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана. Остали делови конкурса су непромењени.

ош „ниКола вуКиЋевиЋ“
25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/22-630

Наставник српског језика
са 22,22% норме

за 2 часа недељно у настави
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине-специјалиста ургентне медицине, доктор медицине, доктор стоматологије, дипл. фармацеут, професор
народне одбране; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима; држављанство РС, 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 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, кандидат је дужан да
достави: оверену копију дипломе и уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), лекарско уверење кандидат је у обавези да достави пре закључења
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Наставник практичне наставе са
технологијом рада, за образовни
профил: женски фризер
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, лице са
високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом-креатор женских фризура; лице са вишом
стручном спремом, са претходно завршеном специјализацијом-креатор женских фризура; кандидат са стеченим звањем креатор женских фризура мора да поседује одговарајућу петогодишњу праксу (чл. 121 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања),
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима, држављанство РС, да кандидат није

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовањевисоко 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, за кривична дела против полне слободе и друга кривична дела предвиђена чл. 120 ЗОСОВ; да
има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидат треба да
приложи: уверење о држављанству; диплому о стеченој стручној спреми, односно оверену копију дипломе.
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). Уверење да кнадидат није осуђиван из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања-прибавља
установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана.
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Наука и образовање

ПредшКолсКа установа
„ПЧелица“
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

Васпитач-приправник

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије)
у трајању од три године-васпитач; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 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 за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави оригинал документа
или оверене фотокопије: доказа о стручној спреми, уверења о некажњавању, уверења о држављанству. Лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду. Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама неће се узети у разматрање. Пријаву
са документацијом доставити на горенаведену адресу.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

средЊа ПоЉоПривредноПреХраМбена шКола
25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

Наставник немачког језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор немачког језика, дипломирани филолог за немачки језик.

Наставник ветеринарске групе
предмета-приправник
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
ветеринар, доктор ветеринарске медицине, дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних
намирница.
ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: поред општих услова
предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и
посебне услове: да има одговарајући степен и врсту
школске спреме: на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08),
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; 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 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; да има држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву подноси: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење о општој
здравственој способности подноси се пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
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основна шКола За
Посебно МуЗиЧКо
васПитаЊе и обраЗоваЊе
„стеван ХристиЋ“
25260 Апатин, Светог Саве 1
тел. 025/773-388

срЕмсК а миТровиЦа

ГиМнаЗија
„сава шуМановиЋ“
22240 Шид, Лазе Костића 2
тел. 022/712-529

Наставник хармонике
са 70% норме

Наставник латинског језика

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове:
поседовање одговарајућег образовања: дипломирани
музичар-акордеониста; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од 3 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; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 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. Одлуку о избору директор ће донети
у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Пријаву на конкурс са краћом биографијом и
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на
адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 025/773-388.

за 59% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор класичне
филологије; дипломирани класични филолог; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за дела која
га чине неподобним за обављање послова из области
образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад на радном месту наставник латинског
језика.
ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству; уверење о неосуђиваности; CV; лекарско
уверење се подноси приликом закључивања уговора о
раду.

ПредшКолсКа установа
„Полетарац“
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13
тел. 022/311-223, 310-565

Васпитач

3 извршиоца

ПредшКолсКа установа
„ПЧелица“
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

на одређено време до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да кандидат има завршену уводну обуку према Правилнику о програму обуке
за педагошког асистента-сертификат; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин
Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави
оригинал документа или оверене фотокопије: доказа о
стручној спреми, сертификата о завршеној уводној обуци, уверења да није осуђиван, уверења о држављанству.
Лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду. Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама неће се узети у разматрање. Пријаву са
документацијом доставити на горенаведену адресу. Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

| Број 483 | 19.09.2012.

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора

Васпитач

Педагошки асистент

национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла
инФорМисаност
сиГурност
саМоПоуЗдаЊе

Васпитач

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
6 извршилаца
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у
трајању од три године или на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије)-васпитач. Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл.
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).

Медицинска сестра-васпитач
2 извршиоца

Медицинска сестра-васпитач
на одређено време до повратка
запосленог са боловања

УСЛОВИ: стручна оспособљеност која се стиче средњим
образовањем у трајању од 4 године (IV степен) медицинске струке, медицинска сестра-васпитач. Кандидат
треба да испуњава услове предвиђене чл. 120 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови образац-трајно важење). Проверу психофизичких способности за рад са децом врши надлежна
служба за послове запошљавања. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
(лекарско уверење)-доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља Установа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе на
адресу Установе, са назнаком: „За конкурс“ и назив радног места за које се конкурише. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања.
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Наука и образовање

установа За ПредшКолсКо
васПитаЊе и обраЗоваЊе
„Полетарац“
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Наставник географије

УжиЦЕ

са 70% норме, за рад у матичној
школи у ИО Висока, на одређено
време до повратка радника са
функције

ош „бреКово“
31234 Бреково
тел. 031/897-081

Наставник математике

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног
односам, кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

Наставник руског језика

ош „еМилија остојиЋ“

Дијететичар-нутрициониста

Наставник музичке културе

Професор математике

УСЛОВИ: виши дијететичар нутрициониста.

Наставник српског језикаприправник

Професор физике

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: средње образовање-медицинска сестра-васпитач и лице које има одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије), на којима је
оспособљено за рад са децом јасленог узраста-васпитач.

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: да кандидат 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 иа 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.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија који
не могу да буду старији од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању. Доказ који се односи на психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом, подноси се
приликом пријема у радни однос, а доказ који се односи
на неосуђиваност кандидата прибавља Установа. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, а ближе информације могу се добити на број телефона: 022/479-137.

сУбоТиЦа

висоКа теХниЧКа шКола
струКовниХ студија
суботица
24000 Суботица, Марка Орешковића 16
тел. 024/655-239
е-mail: оffice@vts.su.аc.rs

Асистент уже научне области
Електротехничко инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање. Кандидат поред општих услова, треба
да испуњава и услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07-аутентично тумачење 97/08 и 44/2010), Правилником о условима,
начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника и Статутом Високе
техничке школе струковних студија у Суботици и услове за извођење двојезичне наставе (српски и мађарски
језик), знање српског и мађарског наставног језика.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс поднети: биографију
са подацима и досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету, списак радова као и
саме радове (наОбука
захтев Комисије),
доказ о држављанза
ству, извод из матичне књиге рођених и доказ да није
осуђиван (прибавља
се у МУП-у). Пријаве са доказима
активно
о испуњавању услова конкурса доставити секретаријату
тражење
школе, на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријапосла
ве неће се разматрати.

са 16 часова у матичној школи и 12
часова у ИО Добраче
2 извршиоца
са 8 часова у матичној школи и 6
часова у ИО Добраче

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/811-751

са 5 часова у матичној школи и 3 часа
у ИО Добраче

са 12 часова у ИО Добраче, на
одређено време до 31.08.2013. године

Наставник енглеског језика

са укупно 245% норме
3 извршиоца
са укупно 90% норме

Професор разредне наставе
2 извршиоца

Професор музичке културе

са 12 часова у матичној школи, са 8
часова у ИО Добраче, са 2 часа у ИО
Бјелуша и 2 часа у ИО Малич

са укупно 145% норме, на одређено
време ради замене одсутних
запослених преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник ликовне културе

са 5 часова у матичној школи и 3 часа
у ИО Добраче

Наставник разредне наставе

са 20 часова, на одређено време ради
замене запослене на породиљском
одсуству

Наставник информатике и
рачунарства

са 4 часа у матичној школи и 3 часа
у ИО Добраче, на одређено време до
31.08.2013. године

УСЛОВИ: на конкурс се могу пријавити кандидати који
поред општих услова предвиђених законом испуњавају
и посебне услове прописане одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс приложити
одговарајућу документацију, у оригиналу или у овереној
фотокопији, којом се доказује испуњеност услова предвиђених Законом и Правилником и овим конкурсом:
диплома о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по
службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по
доношењу одлуке о избору, а пре закључивања уговора
о раду. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о
испуњености свих услова, као и пријаве са неовереном
документацијом неће се разматрати.

Наставник историје

са 7 часова у матичној школи и 6
часова у ИО Добраче, на одређено
време до 08.02.2013. године

теХниЧКа шКола

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/863-265

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07,
4/07, 17/07, 20/07, 4/09). Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11). Уз пријаву, кандидати треба да доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству (не старије од 6
месеци). Пријаве доставити на адресу школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „ратКо јовановиЋ“
31233 Крушчица
тел. 031/898-006

Наставник музичке културе

са 50% норме, за рад у матичној
школи и ИО Висока

Наставник математике

Професор технологије
са 70% радног времена

Професор српског језика

на одређено време до повратка
раднице са трудничко-породиљског
боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, а у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у средњој школи, да кандидат
испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверену копију дипломе о стеченој стручној
спреми; извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству, уверење о неосуђиваности и здравственој способности кандидат доставља пре закључивања
уговора о раду. Проверу психофизичких способности
вршиће се код надлежне службе. Пријаве слати на адресу школе или лично донети у школу. За информације
везане за расписани конкурс можете се јавити на број
телефона: 031/863-265, код секретара школе.

за рад у матичној школи и ИО Висока

Друштвена одговорност

Наставник математике

са 80% норме, за рад у ИО Висока

ПРИОРИТЕТИ
У
Наставник
енглеског језика
са 88%
норме, за рад у матичној
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба
за запошљавање

школи и ИО Висока
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ош „рајаК ПавиЋевиЋ“

Дипломирани дефектолог

Наставник српског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

31250 Бајина Башта, Рајка Тадића 10
тел. 031/865-174

са 95% радног времена, за рад у
ИО Пилица, на одређено време до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности;
професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; дипломирани филилог
српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; професор српскохрватског језика и опште лингвистике; професор за
српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима, професор српскохрватског језика
и јужнословенске књижевности за наставу у школама
у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику; професор, односно дипломирани филолог за југословенску и
општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језицима; дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; професор српског језика и
књижевности у одељењима за националне мањине.

Наставник разредне наставе

за рад у ИО Јасиковица, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: професор разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом; професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу.
ОСТАЛО: кандидати морају испуњавати услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Посебни услови: наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од
10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године и испуњава услове
сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 4/03, 10/03, 10/04, 20/04, 3/05,
5/05, 9/05, 3/07, 4/07, 17/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08,
2/09, 4/09, 9/09, 3/10). Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи као прилог: доказ о држављанству
РС (уверење); оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Одлуку о
избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана
од дана добијања мишљења органа управљања. Пријаве слати на адресу школе. Лице за контакт: Јела Јањић,
број тел. 031/865-174.

ош „Петар леКовиЋ“

на одређено време до 31.08.2013.
године

Финансијско-књиговодствени
радник
УСЛОВИ: средња економска школа или гимназија.
ОСТАЛО: на конкурс се могу пријавити кандидати који
поред општих услова предвиђених законом испуњавају
и посебне услове прописане одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи. Уз пријаву на конкурс приложити и
одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених Законом и Правилником и овим
конкурсом: диплома о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по
службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по
доношењу одлуке о избору, а пре закључивања уговора
о раду. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о
испуњености свих услова конкурса неће се разматрати.

основна шКола
„диМитрије туцовиЋ“
14226 Јабучје
тел. 014/74-014

Васпитач

12 извршилаца

Васпитач

на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству
8 извршилаца
УСЛОВИ: више образовање, односно образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године-васпитач.

Сарадник за негу и превентивну
здравствену заштиту
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање у области медицинских
наука општег или педијатријског смера.

за рад у припремном предшколском
програму, на одређено време до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: средње образовање, завршена обука за педагошког асистента.

Спремачица у објекту
5 извршилаца

Наставник математике
са 22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, на основу Правилника о стручној спреми наставника и стручних сарадника у основној школи.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, оверен сертификат
издат од стране Министарства просвете о завршеној
уводној обуци за педагошког асистента и познавање
ромског језика.

Спремачица

са 75% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу Скобаљ
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: да лице није осуђивано 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. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству
Републике Србије и доказ о одговарајућем образовању.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

Професор математике

14000 Ваљево, Владе Даниловића 9
тел. 014/221-173

Педагошки асистент

ваЉЕво

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

ПредшКолсКа установа
„Милица ноЖица“

Tржиштe рада

Сервирка
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Домар-ложач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, техничке струке,
положен испит за руковаоца парних котлова.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: кандидати поред наведеног, морају испуњавати и остале услове прописане
чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања: да имају држављанство Републике Србије;
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 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. Кандидати уз писмену пријаву на конкурс
морају доставити доказ о одговарајућем образовању и
уверење о држављанству.

теХниЧКа шКола
14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1
тел. 014/221-529

Професор стручних предмета
у подручју рада машинство и
обрада метала
2 извршиоца

са 88% радног времена, за рад у ИО
Душковци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен машински факултет, дипломирани инжењер машинства.

Професор физике

Професор стручних предмета у
подручју рада електротехника

Професор немачког језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен електротехнички факултет, дипломирани инжењер електротехнике; професор електротехнике.

са 60% радног времена, за рад у ИО
Душковци и ИО Јежевица
са 33% радног времена, за рад у ИО
Душковци и ИО Јежевица

Дипломирани психолог

на одређено време до 31.08.2013.
године
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен електротехнички факултет, дипломирани инжењер електротехнике; професор електротехнике.

ПредшКолсКа установа
„Чаролија“

Професор српског језика и
књижевности

Помоћни радник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен филолошки факултет; професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом
књижевношћу, дипломирани филолог србиста-мастер.

Професор психологије
са 20% радног времена

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

Административни радникобрачунски радник, благајник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: уз пријаву кандидат
подноси: оверен препис дипломе или уверења о завршеној школи; уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (узима се у Вишем суду); извод из
матичне књиге рођених; уверење да је држављанин
Републике Србије. Уверење о општој здравственој способности доставиће кандидати који заснују радни однос
по поменутом конкурсу.

вршаЦ

шКолсКи центар
„ниКола тесла“
26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел. 013/835-614, 830-668

Наставник српског језика и
књижевности
са 16,67% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу са чланом
2 тачка 1 став 1 Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 4/2009, 5/2011 и 8/2011), висока
стручна спрема-VII степен, одговарајућег смера, стечен
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), 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.
ОСТАЛО: да кандидат има држављанство Републике
Србије, да није правоснажном пресудом осуђиван 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; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са ученицима. Уз пријаву и краћу биографију, кандидати су дужни да доставе:
оверену копију дипломе о одговарајућој стручној спреми и потребним знањима; оверену копију или оригинал
уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених и фотокопију личне карте. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и
ученицима врши Национална служба за запошљавање.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријаву са доказима
о испуњавању услова конкурса кандидати достављају
лично или поштом, на горенаведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

дипломе; уверење о држављанству; доказ о положеном
стручном испиту; потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у обзир.

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

на одређено време ради замене
одсутне запослене

ЗрЕЊанин

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: да има завршену
основну школу, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; држављанство Републике
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити за кривична дела насиље 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, 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.
ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о завршеној основној школи
(оверен препис или оверену фотокопију сведочанства
или уверења); доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству). Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЗајЕЧар

еКоноМсКо-трГовинсКа
шКола
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

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

шоМо
„ПредраГ МилошевиЋ“
19350 Књажевац, Кеј Вељка Влаховића 19
тел. 019/730-414

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано
лице које испуњава следеће услове: да има високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања; да поседује лиценцу, односно
положен стручни испит; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано за кривична дела утврђена у члану 120
Закона о основама система образовања и васпитања;
најмање 5 година рада у школи на пословима образовања и васпитања. Кандидат доставља: оверену копију

ош „ЖарКо ЗреЊанин“
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

Наставник шпанског језика као
обавезног изборног предмета
у другом циклусу основног
образовања и васпитања
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/05 и 61/05), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), посебне услове из члана
38 став 1 тачка п) страни језик подтачка 6 шпански језик
Правилника о врсти стручне спреме наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних програма
у основној школи („Сл. гласник СРС-Просветни гласник“,
бр. 27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 4/03, 10/04, 3/05, 9/05, 4/07, 17/07, 1/08, 6/08, 8/08,
4/09 и 3/10), као и посебне услове из Правилника о
организацији и систематизацији послова ОШ „Жарко
Зрењанинин“ из Зрењанина, односно да има одговарајуће образовање, односно да је професор, односно
дипломирани филолог за шпански језик и књижевност;
професор шпанског језика и хиспанских књижевности;
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. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију или оверен препис дипломе
о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству РСне старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава са
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је
8 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неуредне, непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Сва
потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или на број телефона: 023/548-820.

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/05 и 61/05), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11), посебне услове из члана 3 став
1 тачка 1 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/2007, 20/07, 1/08, 4/08,
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Жарко Зрењанинин“ из Зрењанина,
односно да има одговарајуће образовање, односно да
је професор српског језика и књижевности; професор
српског језика и књижевности са општом лингвистиком; професор српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу;
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор српскохрватског језика и
опште лингвистике; професор за српскохрватски језик
са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језици-
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ма; професор српскохрватског језика и југословенске
књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно
русинском или румунском језику; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за књижевност и
српски језик; дипломирани филолог за српски језик и
књижевност; професор српског језика и књижевности
у одељењима за националне мањине; 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; држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију или оверен препис дипломе о траженој врсти и
степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС-не старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неуредне,
непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће
бити разматране. Пријаве доставити на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Сва потребна обавештења могу
се добити од секретара школе, лично или на број телефона: 023/548-820.

ХеМијсКо-ПреХраМбена
и теКстилна шКола
„урош ПредиЋ“
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Радник на одржавању хигијене
(спремачица)
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
(оверена фотокопија дипломе, кандидат подноси уз
пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије
(уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду), да није осуђиван правноснажном 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 (уверење прибавља
школа од МУП-а, по службеној дужности), најмање 15
година старости. Потребна стручна спрема је одређена
Правилником о организацији и систематизацији послова у ХПТШ „Урош Предић“ Зрењанин: I степен стручне
спреме (минимум завршена основна школа). Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним
фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати
на горенаведену адресу.

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник индивидуалне
наставе-реедукатор
психомоторике

на одређено време ради замене
запосленог за период обављања
функције директора школе (најдуже
до 17.11.2014. године)
УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање за извођење наставе у школи за ученике ментално ометене у развоју: 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.
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник теоријске наставе:
Основе машинства, у подручју
рада Машинство и обрада метала
са 20% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог
за период обављања функције
помоћника директора (најдуже до
31.08.2013. године)

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства; професор машинства. Наставници, поред стручне спреме
предвиђене у алинеји 1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога, дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада
машинство и обрада метала.

Наставник теоријске наставе:
Материјали и обрада метала,
у подручју рада Машинство и
обрада метала

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог
за период обављања функције
помоћника директора (најдуже до
31.08.2013. године)
УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, група неорганско-технолошка; дипломирани инжењер
машинства; професор машинства; дипломирани
инжењер металургије. Наставници, поред стручне
спреме предвиђене у алинеји 1 до 4 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога, дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада
машинство и обрада метала.

Наставник практичне наставе
у подручју рада Текстилство и
кожарство

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене
запосленог за период обављања
функције помоћника директора
(најдуже до 31.08.2013. године)

Најкраћи пут
до посла

Сајмови
запошљавања

38

основна и средЊа
шКола „9. Мај“

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог; олигофренолог са
савладаним програмом методике предмета у подручју
рада текстилство и кожарство; дипломирани инжењер
технологије текстила; дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције; инжењер технологије, смер
производња обуће; инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер технологије текстила;
дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно
инжењерство; дипломирани инжењер технолог, одсеци
текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани
текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила
и одеће; дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани
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инжењер за текстилно инжењерство-текстилно-машинска струка, дипломирани инжењер текстилно-машинске струке; текстилни инжењер за одевну технологију;
инжењер технологије за текстилну конфекцију; текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; текстилни
инжењер, моделар конструктор; инжењер технологије
за производњу кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња
обуће; инжењер за индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња обуће; инжењер
технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер
технологије за производњу кожне галантерије и конфекције; инжењер технологије, смер производња кожне
галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња кожне галантерије
и конфекције; инжењер за индустрију кожне галантерије; инжењер технологије, смер кожно-прерађивачки,
група производња коже и крзна; инжењер технологије
за производњу кожне конфекције; лице са стеченим
средњим образовањем и положеним специјалистичким
испитом за образовни профил у подручју рада текстилство и кожарство. Наставници практичне наставе, поред
стручне спреме предвиђене у алинеји 2 до 26 ове тачке
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник индивидуалне
наставе-корективни рад

са 90% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог
за период обављања функције
помоћника директора (најдуже до
31.08.2013. године)
УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада у стручним школама за ученике лако
ментално ометене у развоју: 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.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: поред општих услова за
пријем у радни однос прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09),
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да
имају психичку, физичку и здравствену 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 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;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс,
кандидати су дужни да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења
о држављанству; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење о
подацима из казнене евиденције који се воде у МУП-у
Републике Србије-прибавља школа. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са доказима подносе се на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник дефектолог
22 извршиоца

(18 извршилаца са пуним радним временом; 2 извршиоца са 90% радног времена; 1 извршилац са 80% радног
времена; 1 извршилац са 5% радног времена)
УСЛОВИ: наставник-дефектолог који има најмање одговарајућу вишу школску спрему за извођење наставе у
школи за ученике ментално ометене у развоју.

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног
образовања и васпитања
са 70% радног времена

УСЛОВИ: 1) професор одговарајућег страног језика; 2)
професор разредне наставе; 3) дипломирани филолог;
4) дипломирани школски педагог или школски психолог;
5) дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6)
наставник одговарајућег страног језика у складу са чл.
145 и 146 Закона о основној школи; 7) наставник одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом по прописима из области образовања или лиценцом
за наставника; 8) наставник разредне наставе; 9) лице
које испуњава услове за наставника предметне наставе
у основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије
и психологије, као и методике наставе; 10) професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу;
11) професор разредне наставе који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује
уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 12) дипломирани библиотекаринформатичар. Лица из тач. 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 12 треба да
поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од
филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика који
је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете и
науке. Лице из тачке 3 у обавези је да положи испите
из педагошке психологије или педагогије и психологије,
као и методике наставе. Лица из тач. 1 до 12 треба да
савладају и обуку за наставу страног језика на раном
узрасту у трајању од 25 сати у организацији Завода за
унапређивање васпитања и образовања-Центар за професионални развој, односно друге организације коју
овласти Министарство просвете и науке. Лица из тач.
1 до 12 треба да се оспособе на факултету за специјалну едукацују и рехабилитацију (раније дефектолошки
факултет) за рад са ученицима ментално ометеним у
развоју. Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања
имају професор, односно наставник одговарајућег страног језика, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор у предметној настави и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2.
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник теоријске наставе:
математика
са 89% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани дефектолог са завршеном вишом
педагошком школом, група математика; дипломирани
дефектолог-олигофренолог са савладаним програмом
методике наставе математике. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И
ТУРИЗАМ

Наставник теоријске наставе:
припремање намирница
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог-олигофренолог са
савладаним програмом методике предмета у подручју
рада трговина, угоститељство и туризам; виши стручни

радник технологије куварства; виши угоститељ са стеченим средњим образовањем за кулинара или кувара,
гастролог, менаџер хотелијерства, смер гастрономија,
виши стручни радник-комерцијалиста угоститељства,
виши стручни радник угоститељско-туристичке струке,
занимање: кулинарство. Наставници, поред стручне
спреме предвиђене у алинеји 2 до 7 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога.

Наставник практичне наставе
са 30% радног времена

УСЛОВИ: кувар са положеним специјалистичким испитом. Наставници практичне наставе, поред предвиђене
стручне спреме у алинеји 1 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА
И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Наставник теоријске наставе:
машине и апарати
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер прехрамбене технологије, дипломирани инжењер технологије, смер
хемијско и биолошко инжењерство, дипломирани
дефектолог-олигофренолог са савладаним програмом
методике пољопривредне групе предмета. Наставници,
поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 и 2 морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога.

са 65% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа, дипломирани инжењер
пољопривреде за производњу сточарских производа,
струковни инжењер технологије-специјалиста, са претходно завршеним студијским програмом струковних
студија Прехрамбена и хемијска технологија. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1
до 3 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога, дипломирани дефектолог за методику наставе
пољопривредне групе предмета.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: поред општих услова за
пријем у радни однос прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09),
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да
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 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 међународном правом, без иобзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења
о држављанству; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење о
подацима из казнене евиденције који се воде у МУП-у
Републике Србије-прибавља школа. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са доказима подносе се на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
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Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове:
да је стекао одговарајуће високо образовање: VII степен стручне спреме, дипломирани правник-мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање
на студијама у трајању од најмање четири године и
остали услови прописани чланом 68 и чланом 120 став
1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/09 и 72/11). Уз пријаву
кандидат доставља доказ да има одговарајуће образовање (прописану врсту и степен стручне спреме), извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије-не старије од шест месеци. Документа се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији.
Уз горенаведено, кандидат доставља молбу и пријаву
за конкурс; извод из казнене евиденције МУП-а прибавља школа. Пре закључења уговора о раду доставља се
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе.
Све додатне информације и обавештења могу се добити
на број тел. 023/891-003.

ош „славКо родиЋ“
23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13

Секретар

са 50% радног времена

Наставник практичне наставе

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:

ош „јован дуЧиЋ“

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове:
да је стекао одговарајуће високо образовање: VII степен стручне спреме, дипломирани правник-мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање
на студијама у трајању од најмање четири године и
остали услови прописани чланом 68 и чланом 120 став
1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/09 и 72/11). Уз пријаву
кандидат доставља доказ да има одговарајуће образовање (прописану врсту и степен стручне спреме), извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије-не старије од шест месеци. Документа се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији.
Уз горенаведено, кандидат доставља молбу и пријаву
за конкурс; извод из казнене евиденције МУП-а прибавља школа. Пре закључења уговора о раду доставља се
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе.
Све додатне информације и обавештења могу се добити
на број тел. 023/896-707.

ош „бранКо радиЧевиЋ“
23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 8 и члану 120
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004
и 62/2004), члану 3 став 1 тачка 10 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005,
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008,
6/2008, 6/2008, 8/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009,
9/2009 и 3/2010), као и да испуњава истоветно утврђене услове у општим актима школе: одговарајуће високо
образовање и да има следећи стручни назив за занимање: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику
и примене; дипломирани математичар за рачунарство
и информатику; дипломирани математичар - информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије; професор
информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани информатичар; да има
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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 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 РС, да је пунолетан, да има извршену проверу посебних способности сходно чл. 130 ст. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања.

Наставник хемије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
10% радног времена
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених законом, кандидат треба да испуњава и
посебне услове утврђене у члану 8 и члану 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004 и 62/2004),
члану 3 став 1 тачка 10 Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007,
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008,
6/2008, 8/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009
и 3/2010), као и да испуњава истоветно утврђене услове
у општим актима школе: одговарајуће више или високо
образовање и да има следећи стручни назив за занимање: дипломирани хемичар; професор хемије; професор хемије и физике; професор хемије и биологије; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар
за истраживање и развој; дипломирани физикохемичар;
дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;
професор биологије и хемије; професор физике и хемије
за основну школу; дипломирани професор биологије и
хемије; дипломирани хемичар-професор хемије; 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 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 РС, да је пунолетан, да има извршену проверу посебних способности сходно чл. 130 ст. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања.

Наставник биологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених законом, кандидат треба да испуњава и
посебне услове утврђене у члану 8 и члану 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004 и 62/2004),
члану 3 став 1 тачка 10 Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007,
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008,
6/2008, 8/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009
и 3/2010), као и да испуњава истоветно утврђене услове у општим актима школе: одговарајуће високо образовање и да има следећи стручни назив за занимање:
професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије
и хемије, дипломирани биолог, смер заштита животне
средине, дипломирани биолог-еколог; дипломирани
професор биологије и хемије; 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
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 РС, да
је пунолетан, да има извршену проверу посебних способности сходно чл. 130 ст. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања.

Сервирка
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених законом, кандидат треба да испуњава и
посебне услове утврђене у члану 8 и члану 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004 и 62/2004),
члану 3 став 1 тачка 10 Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007,
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008,
6/2008, 8/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009
и 3/2010), као и да испуњава истоветно утврђене услове у општим актима школе: одговарајуће образовање и
да има следећи стручни назив за занимање: кувар; 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 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 РС, да је пунолетан, да има извршену проверу посебних способности сходно чл. 130 ст. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања.
Ови услови доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да
приложи: фотокопију дипломе о завршеном факултету
или вишој школи; уверење о држављанству; извештај о
извршеном лекарском прегледу доставља се пре закључења уговора о раду од стране изабраног кандидата;
извештај из казнене евиденције МУП-а школа прибавља
по службеној дужности; извод из матичне књиге рођених. Фотокопије приложених докумената морају бити
уредно оверене. Рок за подношење пријава са доказима
о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на адресу школе.

Друштвена
одговорност

људи су мера
успеха
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ПРОДУЖЕЊЕ ТРАЈАЊА
НОВЧАНЕ НАКНАДЕ
Послодавац који ми је уручио отказ због затварање фирме није ми упиупи
сао стаж од годину дана, па сам на основу тога остварила право на
новчану накнаду у трајању од само три месеца. У међувремену ми је тај
исти послодавац уплатио доприносе и уписао стаж. Да ли је на основу
тога могуће да се трајање права на новчану накнаду продужи за још
три месеца с обзиром да ми је сад укупан стаж 5 година и три месеца?
Указујемо на чињеницу да се право на новчану накнаду, као право из осигурања по осос
нову незапослености, остварује у складу са правилима општег управног поступка и под
условима прописаним Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености.
Против првостепеног решења којим је одлучено о захтеву, могуће је, у законским рокороко
вима, изјавити жалбу уз коју се могу приложити нови докази указати на нове чињенице
које би биле од утицаја на другачије решавање.
Закон о општем управном поступку (члан 239.) предвиђа још једно ванредно правно
средство које се може предложити из законских разлога које омогућава да се поново разраз
мотри одлука по захтеву. Међутим, у овом случају мора се приложити нови доказ, али о
чињеницама које су постојале у време вођења ранијег поступка. Накнадна уплата допридопри
носа, на коју указујете, није стара, него новонастала чињеница и не представља основ за
понављање поступка. Из наведеног произлази да нема законског основа за измену раније
донетог решења о признавању права и признавање новчане накнаде у дужем трајању.

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

Мој супруг је запослен у приватном сервису као аутолимар. Због
смањеног обима посла, најављена му је могућност отказа. Уколико се
то и догоди, има намеру да отвори сопствену аутолимарску радионицу.
Интересује нас да ли има право на било какву помоћ у виду средстава
за самозапошљавање и да ли је спорно што не живи у граду у ком је
пријављен на евиденцију незапослених НСЗ?
Незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе за запошљавање, нене
зависно од места пријављивања, може остварити право на доделу субвенције за самозасамоза
пошљавање. Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање је отворен од дана
објављивања у дневном листу, па до утрошка расположивих средстава издвојених за субсуб
венцију за самозапошљавање. С обзиром да су предвиђена средства по Јавном позиву
незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавње у 2012. години утрошеутроше
на, обавештавамо Вас да Ваш супруг захтев за доделу субвенције за самозапошљавање
може поднети следеће године. Напомињемо да се за додатне информације може обратиобрати
ти надлежној филијали за запошљавања.
Рођена сам 03.12.1960. године. У радни однос ступила сам 17.10.1977. гого
дине. Која су моја права за остваривање старосне пензије, с обзиром да
17.10.2012. године пуним 35 година радног стажа, а имам и 51 годину
живота?
Питање треба поставити Републичком фонду за пензионо и инвалидско осигурање. Напомињемо, да услед померања старосне границе за одлазак у пензију морате да навршите 53 године живота како бисте остварили своје право, без обзира што имате потребан
стаж. Ова ће се граница од следеће године померати за по 4 месеца.
Пријављен сам на евиденцију незапослених Национане службе за запозапо
шљавање, али сам изгубио картон који је неопходно оверавати на свака
три месеца. Молим Вас да ми кажете процедуру по којој би требао то
да пријавим, како не бих дошао у ситуацију да будем избрсан са евиеви
денције.
Саветујемо вам да се јавите свом саветнику за запошљавање чији број можете добити
јављањем кол центру Националне службе за запошљавање – 0800 300 301, а најбоље је
да се обратите лично сарадницима у надлежној Филијали. Добиће дупликат картона, то
није никакав проблем, и сазнати време јављања.
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Инвестиције у Србији

НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА
НОВА РАДНА МЕСТА

Екипа из Муре је већ у погонима Првог маја и до краја године ће бити упослено 1.100 текстилаца. У новим
фабрикама у Руми у наредне две године обезбедиће се посао за хиљаду радника
Енглеско-словеначка компанија АХ група прошлог је понедељка потписала купопродајни уговор са руководством Првог
маја – Пирот. Ова компанија купила је три производне хале Индустрије одеће Први мај за 2,1 милион евра, док су погони Трикотаже
и малопродајни објекти остали непродати. Уговор су потписали
директор Првог маја Вељко Крстић и Мојца Луканчич сувласница
АХ групе у чијем саставу је и словеначка Мура.
Према речима Крстића ова компанија је била најозбиљнија и
најзаинтересованија за пиротску текстилну фабрику која је ипак
опстала после неуспешне приватизације. Мојца Луканчич је истакла да пиротска текстилна фабрика има потенцијал, али да су
њени највећи проблеми били недостатак посла, оштећени производни погони у хали 2 и 3 и превелик број режијских радника у
односу на производњу.
„Месецима смо преговарали. Наш предуслов је био да добијемо подршку синдиката и руководства фабрике, општине Пирот и
Владе Србије. Све смо то усагласили и мислим да је ово добра прича
и за Први мај и Муру“, рекла је Луканчич и додала да производњу
почињу већ крајем овог месеца када Први мај заврши већ преузете
послове. Потврдила је и да ће прво понудити посао већ запосленим
производним радницима и да ће до краја године упослити 1.100
текстилаца и да је екипа из Муре већ у првомајским погонима. У
Првом мају сада ради 1.500 радника. Председник општине Пирот
Владан Васић рекао је да је задовољан потписаним уговором.
„Први мај и даље постоји као правно лице и све оно што није
продато биће под заштитом државе, јер је процес реструктурирања у току. Очекујемо да АХ група испоштује потписани уговор о
инвестицијама у наредне три године и упошљавању 1.350 радника. СИЕПА је подржала продају дела имовине фабрике тако што ће
стимулисати купца са по 5.000 евра за свако новоотворено радно
место“, рекао је Васић. Пре две године Агенција за приватизацију
раскинула је приватизациони уговор са београдским бизнисменом Ђорђијем Ницовићем с образложењем да није испунио инвестиционе обавезе. Од тада фабрика је у процесу реструктурирања и
о њој је бринула држава.
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Инвеститори стижу у Руму
До краја ове године у Руми ће бити завршене три нове фабрике
које ће у пуној производњи запошљавати 560 нових радника. Реч
је о енглеској фабрици клипњача за Фордове аутомобилске моторе
Албон, где ће крајем године ући 200 радника, фабрици купаћих
костима Адријана текс, из талијанске групације Калцедонија, са
70 радника у старту, а онда до половине 2014. године у ову фабрику ће ући још око 200 радника. Фабрика обуће Инсерт из Београда,
у погону у Руми, у закупљеној хали има 150 запослених, а почиње
градњу нове хале, где ће посао добити још сто нових радника. Београдска Капитал група има купљено грађевинско земљиште и
ових дана почиње изградњу фабрике шешира, где ће почетком
следеће године посао добити 70 радника. У међувремену и у погонима који већ раде по селима, доћи ће до повећања производње и
запошљавања нових око 190 радника.
„Тренутно преговарамо и са данско-кинеском коропорацијом
која треба да у зони Румска петља гради фабрику за производњу
мемо-пене и мемо-душека, где би посао требало да добије готово
хиљаду људи, но, то је још на дугом штапу“, каже Ненад Боровић,
председник Социјално-економског савета у румској општини. И
чешки Митас, фабрика гума за тешке грађевинске и пољопривредне машине, највећи извозник из Срема, спрема се да до краја
године у Руми, у свом фабричком кругу, почне градњу још једне
хале за 200 нових радника.
Сирмијум стил, италијанска ливница челика која послује у
Сремској Митровици, купила је из стечаја производни и пословни
простор Нове гуме у Руми и ту планира брзо оспособљавање овог
простора за складиште, где ће одмах почети да ради 15 радника,
а ширењем складишта повећаваће се и број запослених. У халама
бивше Новоградње, коју је купио Еуротекс из Италије 15 радника
припрема отварање погона за рециклажу текстила, Припреме су
при крају и овде ускоро посао треба да добије 50 нових радника,
с тим што је план да се повећањем производње увећа и број радника на 400.
Поред опремљене индустријске зоне, општина Рума готово у
сваком селу имамо по мини-зону. У пет села већ постоје погони са
по 30 до 40 радника, а посао ће у наредном периоду добити око
400 радника.
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Активне мере у општини Житиште

подсТиЦај
За ново
ЗапошЉаваЊЕ
У предузећима и установама у општини Житиште
кроз Стручну праксу се за самосталан рад у струци
припрема 9 незапослених, млађих од 30 година, док
је кроз субвенције за отварање нових радних места
посао добило седморо житеља Житишта

П

рограм Националне службе за запошљавање Стручна пракса, омогућава младим људима без радног искуства у струци да у јавном и приватном сектору, не
заснивајући радни однос, обављају праксу. На подручју
Средњебанатског округа у овај програм је 2011. године
укључено 117, а ове 58 кандидата. У предузећима и установама у
општини Житиште кроз стручну праксу се за самосталан рад у
струци припрема 9 незапослених, млађих од 30 година, док их је
2011. године било 13.
У Управи општине Житиште стручну праксу обавља троје
младих. Један од њих је Видаковић Митар, по струци дипломирани информатичар. Стручну праксу обавља од децембра прошле
године на радном месту програмера аутоматске обраде података у општинској Управи. Делокруг рада чине умрежавање и одржавање информатичког система и то под будним оком ментора,
такође дипломираног информатичара. Као предност програма
Стручна пракса Митар истиче могућност полагања стручног испита, што је добра прилика за наставак каријере.
Маријана Менг, професор информатике, такође је од децембра
2011-те укључена у програм Стручна пракса и практична знања
стиче на радном месту професора информатике и рачунарства у

ОШ „Свети Сава“ у Житишту. Задовољна је ангажманом у оквиру
програма који отвара могућност наставка каријере у струци.
Преко Локалног акционог плана запошљавања за 2011. годину у програм Стручна пракса укључена је Лаура Фришкан. У
књиговодству житиштанског ЈКСП „Екос“ Лаура, по струци економиста, уз стручну помоћ ментора ради послове контирања, књижења, штампања рачуна, благајне. Задовољна је ангажманом, могућношћу да савлада послове из области књиговодства, с обзиром
да је пре укључења у ову активну меру радила послове ван струке.
По дефиницији, програм новог запошљавања представља финансијску подршку за отварање и опремање нових радних места.
Субвенција у једнократном износу одобрава се послодавцима који
отварају радна места и запошљавају незапослене пријављене на
евиденцију Националне службе за запошљавање. Висина субвенције зависи од степена развијености општине на чијој територију
се отварају нова радна места. Током ове године, на територији централног Баната, захваљујући програму новог запошљавања, отворено је 181 радно место, од тога 7 у општини Житиште.
Драгомир Бјекић, власник ресторана „Двор“ у Банатском Двору, определио се за овај програм како би кадровски ојачао ресторан. Користећи субвенције, у износу од 300.000 динара по раднику,
опремио је три нова радна места и запослио кувара, рецепционера
и конобара.
Господин Бјекић има дугогодишње радно искуство у угоститељству, а 2002. године се отиснуо у приватан бизнис. Ресторан
„Двор“ се развијао захваљујући ангажману свих чланова породице
Бјекић. Уз ресторанску услугу, будући да поседују капацитете од
36 лежајева, нуде и пансионску услугу. Објекат је на добром месту, уз пут који води ка граници са Румунијом, односно Европском
унијом, чиме је обезбеђен континуитет тражње за угоститељским
услугама. Једна од циљних група за пансионске услуге у наредних неколико година су радници НИС-а, који изводе радове на изградњи нафтне бушотине у Новом Итебеју.
А. Штрбац
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Симпо запошљава 50 радника

ПОшТОВАЊЕ РОКОВА ЈЕ ИМПЕРАТИВ
Испуњење уговорених обавеза према иностраним партнерима за Симпо је од пресудног значаја,
јер само тако може бити настављен непрекидан рад огромних производних капацитета, који
далеко надмашују потребе и куповну моћ домаћег тржишта

Врањски Симпо, највећи српски произвођач намештаја, тапетарских производа, душека и декоративних тканина и највећи
трговац намештајем, до краја ове године ће у своје редове примити
50 производних радника, поврдио је Слађан Дисић, генерални директор компаније.
„Нових 50 радника добиће посао у Фабрици тапетарских производа у Врању и Фабрици душека у Бујановцу, које већ почетком
наредне календарске године имају велике обавезе према купцима
у иностранству“, рекао је Дисић и најавио да ће новим радницима
у ове две фабрике бити појачане оне производне линије које имају
највеће извозне обавезе у 2013.

Он је додао да би фирма имала огроман губитак у пословању,
уколико би се прокњижиле курсне разлике у протеклих шест месеци. При том је подсетио да је Симпо због неликвидности, био
приморан да узима кредите са каматама које су знатно веће него у
било којој другој земљи. Код краткорочних су износиле више од 20,
а код дугорочних од 13 до 15 одсто на годишњем нивоу, што не би
могла да издржи ни много богатија фирма.
Међутим, компанија доводи у опасност вредне уговоре са иностраним партнерима јер је због временских услова морала да обустави производња у комбинату Симпо-ШИК. Наиме, због дуготрајне
суше и несташице воде, у Дрвном комбинату Симпо-Шик у Куршумлији неколико погона је у потпуности обуставило рад, а више од
250 радника је послато на принудни одомор.
„Више од два месеца траје период изузетно високих температура, без падавина, три реке и подземна изворишта пресушују, а
Симпо-ШИК је био принуђен да производњу лесонита обустави у
потпуности“, изјавила је менаџер за односе с јавношћу тог предузећа Јелена Несторовић. Она истиче да су због рада са минималним капацитетом и обуставе производње фабрика лесонита и фабрика шпер плоче до сада претрпеле штету око 1,5 милиона евра.

„Испуњење уговорених обавеза према иностраним партнерима за нас је од пресудног значаја, јер само тако може бити настављен непрекидан рад наших огромних производних капацитета,
који далеко надмашују потребе и куповну моћ домаћег тржишта.
У првој половини ове године смо остварили извоз од 19,5 милиона
евра, што је повећање од 29,7 одсто, али је истовремено малопродаја на домаћем тржишту смањена за 6,2 одсто и износила је 7,7
милиона“, казао је Дисић и подсетио да је Симпо ове године остварио производњу у вредности 36,2 милиона евра, што је 6,6 одсто
више него у истом периоду лане, али је основни проблем лоша наплата потраживања и неликвидност.
Дисић је указао да се наплата извезене робе обавља са доста
закашњења, осим када је реч о компанији Икеа, са којом се планира проширење сарадње и наредне године далеко већа присутност
на тржишту Блиског и Средњег истока.

„Нестабилност курса и курсне разлике сигурно су један од
највећих проблема. Од јануара до сада, вредност евра је повећана са 103 на 118,5 динара, што је за нашу фирму значило додатни
трошак, посебно као се има у виду, да су наши кредити девизно
индексирани“, предочио је Дисић.
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„Због временских услова стављамо на коцку уговоре чија је
вредност 14,5 милиона евра и купце чије смо поверење уз огромне
напоре придобили пре свега квалитетом производа и поштовањем
рокова испорука“, казала је Несторовић.
У Симпо-Шику тренутно раде само погони примарне прераде
дрвета који не користе воду у процесу производње, а 250 радника
је послато на принудни одмор. Несторовићева је подсетила да је у
Куршумлији од јуна температура врло често прелазила 40 степени
и да није било кише више од два месеца, па су реке Бањска и Косаница пресушиле, а да ће по свему судећи иста судбина задесити и
реку Топлицу. Једини српски произвођач лесонита мокрим поступком Симпо-ШИК у процесу производње користи воду коју добија
из реке Бањске.
Први прекид производње због ниског водостаја имао је крајем
јуна и он је трајао скоро две недеље. Од тада је у више наврата
покретана производња, али је ова фирма сада производњу обустави у потпуности.Због све теже ситуације, ово предузеће је упутило
и допис надлежним министратвима од којих су затражили помоћ,
као и локалној самоуправи у Куршумлији.
А.Б.
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Конкурс British Council-а

ПОДРшКА ЗА НАЈБОЉУ ОМЛАДИНСКУ ИДЕЈУ
British Council je oтворио конкурс за најбољу омладинску идеју за унапређење заједнице.
Награђени рад добија средства за реализацију представљеног пројекта

B

ritish Council у Србији позива све младе између 16 и 36 година који желе да промене нешто у свом крају, граду, насељу
или ширем окружењу да се пријаве на конкурс за најбољу
омладинску идеју. Заинтересовани треба да сниме видео у
коме ће представити своју идеју за унапређење заједнице.
Ова техника презентације зове се „elevator pitch“ и овакав видео треба
да буде занимљив, убедљив и кратак (не дужи од 90 секунди колико
траје просечна вожња лифтом).
„Elevator pitch „ је форма која помаже да се у кратком временском року успешно пренесе једна идеја - у овом случају кандидати
треба да убеде доносиоце одлука да подрже баш њихову идеју/иницијативу. Финансијски ћемо подржати реализацију најоригиналније
идеје и наградити најпопуларнији рад по оцени Фејсбук гласача, а
сви који учествују ће имати прилику да усаврше своје вештине комуникације“, поручују из British Council-а.
Конкурс ће бити отворен до 30. септембар 2012. године. Примљени радови биће постављени на Фејсбук страницу Активни грађани British Council Serbia на којој ће сви заинтересовани моћи да гласају за
најбољу идеју и презентацију једноставним „лајковањем”. Гласање на
Фејсбук групи почиње 3. октобра и трајаће до 1. новембра.
Све пријаве ће, поред Фејсбук фанова, оцењивати и стручни
жири сачињен од представника British Council-а и партнерских организација активних у области омладинске политике.
Детаљније информације о начину пријављивања и критеријумима могу се прочитати на Фејсбук страници Активни грађани - British
Council Serbia. Награду жирија ће добити учесник/ца који/а буде

имао/ла највише бодова стручног жирија. Поред средстава за реализацију идеје (50.000 динара), победник/ца осваја iPad 3.
Награду публике - iPod Touch - ће добити учесник/ца који буде
имао/ла највише лајкова на Фејсбук групи. Конкурс за најбољу омладинску идеју се реализује у оквиру програма „Активни грађани British Council Serbia’’ који има за циљ да мотивише младе људе да
узму активно учешће у животу и развоју њихове локалне заједнице.

Икеа у Србији

следеЋе Године КуПујеМо у иКеа објеКтиМа
Очекује се да мултинационална компанија „Икеа“ најкасније до краја 2013. у Београду отвори
прву од пет робних кућа у Србији, уколико у разумном року буду завршене процедуре издавања
грађевинских и других дозвола
Икеа још чека дозволе за отварање првог од пет планираних
тржних центара у Србији, a регионални директор продаје Икее за југоисточну Европу Драган Скалушевић је нагласио да је завршетак
процедура издавања грађевинских и других дозвола „у разумном
року” услов за отварање првог центра до краја идуће године.
„Сви сектори у Министарству, надлежни за трговину, у будућности ће бити у потпуности на располагању домаћим и страним инвеститорима, како би им било омогућено лакше пословање, а сложене бирократске процедуре олакшане или потпуно укинуте“, обећао је
Расим Љајић, министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација у разговору са представницима Икее.
У Икеи су појаснили да тренутно чекају завршетак конверзије
земљишта на коме ће се градити прва робна кућа у Београду. Претварање права коришћења у право својине им је како кажу предуслов
за завршетак процеса куповине парцеле као и за добијање свих неопходних административних дозвола за почетак градње.
„Надамо се да ћемо што скорије, у наредних неколико недеља, у
сарадњи са надлежним институцијама, завршити процес конверзије
и тиме ући у наредну фазу инвестиције, односно добијање грађевинске дозволе како бисмо прву робну кућу „Икеа” отворили крајем
2013“, кажу у Икеи.
Изградња робне куће код кванташке пијаце у Новом Београду
коштаће око 50 милиона евра, док је вредност укупне дугорочне инвестиције у отварање пет робних кућа у Србији бити око 250 милиона
евра.
Тек од 2015. године ова шведска компанија, која производи модеран и јефтин намештај и покућство, као што је раније најављивано,
планира да сагради још једну робну кућу у Београду, и по једну у
Нишу, Крагујевцу и Новом Саду.
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Истина, отварање прве робне куће у Београду „Икеа” је најављивала за 2011. годину, али се проналажење погодне локације одужило. У међувремену је ова компанија склопила уговоре са домаћим
фабрикама „Симпом” из Врања и „Јасен Лукићем” да за њих праве
намештај.
Док чека дозволе за прве објекте у Србији, шведски гигант у производњи намештаја планира да уложи милијарду евра у сектор хотелијерства. Икеа, наводно, планира да отвори најмање 100 хотела,
и то у Немачкој, Белгији, Британији, Холандији и балтичким државама. Изградња хотела финансираће се приходима саме компаније,
али хотели неће носити њен лого. Такође, неће бити ни опремљени
сопственим јефтиним намештајем. Осим хотела, компанија Икеа је
недавно најавила да планира и изградњу сопственог града. Пројекат
под називом Strand East, би требало да се налази у Лондону.
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Обавезни енергетски пасоши за зграде

УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ
И ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

После 30. септембра, нови објектат неће моћи да добије употребну дозволу или да буде укњижен ако нема
енергетски пасош који ће садржати опште податке о згради, климатске податке, термотехничке и препоруке
за побољшање енергетских својстава објекта. Тo ће поскупети изградњу за око пет процената, али повраћај
уложених средстава у енергетску ефикасност може да се очекује за пет до шест година

У

Србији ће од 30. септембра први пут почети да се примењују такозвани енергетски пасоши за зграде, што би
требало да омогући уштеду енергије и очување животне
средине, изјавио је председник Инжењерске коморе Србије Драгослав Шумарац.
„Енергетски пасош ће бити легитимација зграде или стана о
потрошњи енергије на годишњем нивоу и биће обавезан“, казао је
он за еколошки сајт Бета „Зелена Србија“.
Шумарац је истакао да ниједан нови објекат после 30. септембра неће моћи да добије употребну дозволу или да буде укњижен
ако нема енергетски пасош који ће садржати опште податке о
згради, климатске податке, термотехничке и препоруке за побољшање енергетских својстава објекта.
„Према правилнику у енергетском пасошу утврђено је осам
категорија енергетских разреда од А плус до Г, где је А плус највећа
енергетска ефикасност“, рекао је он.
Према његовим речима, нове зграде мораће да имају најмање
категорију Ц, а потрошња за те објекте неће смети да буде већа од
65 киловатсати по метру квадратном годишње, што је на нивоу
европског просека.
Шумарац је подсетио да у Србији постоји око три милиона
разних објеката чија је просечна потрошња од 150 до 200 киловатчаса по метру квадратном на годишњем нивоу, док у Европској
унији та потрошња износи између 50 и 70 киловатсати.
Правилником о енергетској ефикасности обухваћено је 10 категорија објеката и то су стамбене зграде са једним станом, са два
или више станова, управне и пословне зграде, зграде намењене
образовању и култури, здравству и социјалној заштити, туризму
и угоститељству, спорту и рекреацији, зграде мешовите намене.
Он је додао да је до сада лиценце за израду елабората енергетске ефикасности, на основу којих ће се касније издавати пасоши, добило 290 инжењера који су били на обуци и положили
стручни испит.

Императив за нове зграде
Енергетска санација старих зграда биће много тежи посао. Посебно 25 одсто београдског стамбеног фонда који је
саграђен до седамдесетих година прошлог века када се није
примењивао ни минимум захтева термичке изолације. Да се
енергија нерационално користи упућује и податак да поједине зграде троше и до 200 киловат-сати по квадратном метру
годишње. Грубе процене говоре да у Београду мање од десет
процената зграда не расипа енергију, односно могле би понети титулу енергетски ефикасних објеката. Повољни кредити са
грејс периодом један је начин да се приволе власници да енергетски санирају старе зграде.
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Како је раније проценила Инжењерска комора Србије, потребно је обучити и запослити око 2.000 лиценцираних инжењера,
како би сви објекти у земљи могли да буду категорисани.
Председник Инжењерске коморе Србије је казао да је надлежно министараство донело и правилник на основу кога ће од 30.
септембра бити издаване дозволе за фирме које су задужене за
издавање енергетских пасоша.
Он је објаснио да ће те фирме морати да имају најмање два
инжењера било које струке са лиценцом за енергетске пасоше.
Шумарац је казао да ће увођење енергетских пасоша поскупети изградњу за око пет процената, али истакао и да повраћај
уложених средстава у енергетску ефикасност може да се очекује
за пет до шест година.
„До сад смо имали случај да је локација била пресудна за износ цене станова, а сада ће се гледати и енергетска ефикасност“,
навео је Шумарац.
Пасош, како је навео, биће обавезан приликом реконструкције и промета и издавања некретнина, али неће бити потребан
за викендице, зграде мање од 50 квадрата, као и помоћне зграде
и производне погоне где је температура грејања испод 12 степени
Целзијуса.
Стари објекти, према речима Шумарца, мораће да се унапреде најмање за једну категорију по питању утрошка енергије, што
ће постићи додатном изолацијом фасаде, заменом прозора, столарије.
Он је закључио да би увођење енергетских пасоша требало
да повећа производњу у индустрији грађевинског материјала и
додатно ангажује грађевинске фирме које ће радити адаптације
старих објеката.
Шумарац је оценио да ће се ситуација по питању енергетске
ефикасности додатно побољшати и када градови уведу плаћање
централног грејања по потрошњи, а не паушално по квадрату, као
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и када цена струје не буде била тако ниска и погодна широком
слоју становништва за грејање и догревање.
Иако стари објекти нису обухваћени, ако грађани поправе изолацију у тим зградама, и они могу да добију енергетски пасош.
Милица Јовановић Поповић са Архитектонског факултета каже
да су Енергетски пасоши сертификати који показују колико зграда троши за грејање унутар такозваног термичког омотача. Ови
стандарди су у Европској унији већ заживели док Србија до сада
није имала прописе којима се ефикасно штеди енергија. Дотрајале
фасаде, дрвенарија и изолација губе огромну количину енергије.
Снимци која региструје камера за ослободјање енергије због лоше
излоације показује колико губимо енергије.
Владимир Ловрић, архитекта и уредник магазина „Еко кућа“
каже да су први кораци конзервације енергије измене прозора,
квалитетна спољашња изолација зграда, а тиме ће се уједно обновити зграда. Дугорочно, ови стандарди ће смањити емисију штетних гасова али и трошкове грађана за електричну енергију. Један
део грађана већ је потписао уговор са електранама који подразумева да ће плаћати само колико су потрошили.
„Зашто је добро да и постојеће зграде имају пасош, зато што
би онда људи могли да имају увид колико њихова кућа троши и да
евентуално ако имају могућности крену у неку врсту реконструкције. Људи онда виде да могу да уштеде,да не мора током зиме
да буде двадесет четири степена у стану у да се притом отварају
прозори јер им је вруће, виде на својим рачунима да може да се
уштеди“, каже Милица Јовановић Поповић. Добијање енергетског
пасоша за једну зграду значиће већу вредност станова па локација
неће више бити најважнији параметар при одређивању цене.

Енергетска ефикасност
на ниском нивоу
Министарка енергетике, развоја и заштите животне средине Зорана Михајловић оценила је да је енергетска ефикасност у Србији на веома ниском нивоу и најавила пројекте за
њено побољшање.
„Енергетска ефикасност је скоро рак рана Србије. Да се Србија за последњих ових 10 година позабавила мало озбиљније
енергетском ефикасношћу ми данас уопште не бисмо увозили
струју. Имали бисмо довољне количине електричне енергије и
у фебруару када се гасила привреда да би становништво имало
струју“, оценила је она.
Михајловићева је казала да ће се радити и на пројектима
који могу да помогну да се подигне енергетска ефикасност у
изградњи зграда, али и у индустрији.
„Србија троши три до пет пута више енергије по јединици
друштвеног производа него било ко у окружењу“, упозорила је
она и казала да ће сви потенцијални инвеститори морати да
имају најмодерније технологије и у индустрији и енергетици.
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Не укида се еко такса већ једна накнада
У овом тренутку у Србији је актуелна још једна тема везана за
животну средину и привреде, а то је наводно укидање еколошких
такси.
Председник општине Параћин Саша Пауновић изјавио је да
укидање еколошке таксе неће помоћи домаћим привредницима
и онима који желе да инвестирају у Србију, већ је то помоћ онима
који желе да још већу количину новца из свог пословања у Србији
изнесу у иностранство. Он је је агенцији Бета казао да ће укидањем еколошке таксе штету имати грађани, док ће мултинационалне компаније имати још већу добит коју ће изнети из земље.
Пауновић, који је и председник Сталне конференције градова и општина, навео је пример мултинационалне компаније која
послује у том граду, а чији је оснивач фирма из Хамбурга, која Параћину на име таксе за заштиту животне средине у овој години
треба да плати укупно 30 милиона динара.
„Та комапнија је у 2010. остварила добит од 1,6 милијарди динара и комплетну добит је одлуком пренела оснивачу, предузећу
из Хамбурга. Компанија је 2009. остварила добит од 920 милиона
динара, а према подацима са интернета, те године за трошкове
репрезентације одвојила је 49 милиона динара, а 2010. године 65
милиона динара“, казао је он.
Према његовим речима, износ еко таксе за ту компанију
је више него двоструко мањи од износа репрезентације од пре
две године и више од 50 пута мањи од остварене добити после
плаћања свих пореза и такси из 2010. године.
„Цео тај износ добити је изнет из земље, наравно у складу са
законом“, објаснио је Пауновић. Скоро сви обвезници еколошке
таксе за унапређење животне средине у локалним самоуправама у Србији су управо стране мултунационалне компаније које
послују на исти начин као компанија из Параћина.
Пауновић предлаже да ова такса остане каква јесте, пошто је
већ законом ограничена у максималном износу, односно не може
се мењати по вољи локалне самоуправе или да се она прогласи
еколошким локалним порезом и да на овај начин настави да функционише и даље.
Од еколошке таксе у Параћину су купљени камиони смећари
и финансирају се радови за уређење општине. Уколико би опшстина остала без тих средстава, то значи да би се одустало од неких
инфраструктурних послова.
Министарство финансија и привреде демантовало је наводе о
укидању еколошке таксе и саопштило да се укида само Накнада
за загађивање животне средине за возила на моторни погон.
„Предложено је укидање Накнаде за загађивање животне
средине само за возила на моторни погон, која се плаћа приликом
регистрације аутомобила. Све остале накнаде које се односе на загађивање животне средине настављају да се примењују“, каже се у
саопштењу Министарства.
„Очито је да господин Пауновић има погрешне информације
када је у питању укидање појединих парафискалних намета. Као
председник СКГО, господин Пауновић би требало да зна да у Србији постоји више различитих еколошких такси које гуше и грађане и привреду, а такса коју он помиње, се не укида“, демантује те
наводе каже се у саопштењу министарства.
А.Б.
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адрЕсЕ филијала нсЗ

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

www.nsz.gov.rs

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

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
ЗапошЉава
ЗапошЉаваЊe

Нови Сад

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

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
З
ЗапошЉаваЊe
ЗапошЉ

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

