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У Србији више од 5000 хиљада људи тражи посао у медицинској струци, а великом броју лекара и медицинског особља из
Србије у последње време се нуди могућност за рад у иностранству, и то уз посредовање Националне службе за запошљавање.
Тренутно је у току процес посредовања послодавцу из Уганде,
који има намеру да запосли већи број лекара специјалиста и
медицинског особља, а ове недеље је почео и процес селекције
кандидата за одлазак у Немачку. О разлозима за пријављивање
на овај конкурс, али и храбрoj одлуци да своју каријеру започну
или наставе на афричком тлу, говоре кандидати који су имали
прилику да разговарају са послодавцима из Уганде.
„Иако сам запослен, овај конкурс ме је одмах привукао, јер
мислим да увек могу да нађем нешто боље. Одувек ме је интересовала висока технологија, а клиника у Уганди управо нуди рад
на најсавременијим машинама“, каже Ђорђе Ивковић, електротехничар, тренутно запослен као биомедицински инжењер. Медицинска сестра, која је као технолошки вишак остала без посла,
у оваквим и сличним приликама, које су и институционално
подржане, види добру шансу за стално запослење: „Одлучила
сам се на овај корак, с обзиром да се овде посао тешко налази. Сигурност ми улива чињеница се одлазак не одвија преко приватних агенција, већ преко Националне службе за запошљавање”.
Националној служби за запошљавање недавно се обратио и
Центар за старе из места близу Хамбурга у Немачкој и у току је
поступак посредовања у запошљавању 15 медицинских сестара.
Стигло је преко 170 радних биографија, а у најужи избор су ушла
44 кандидата. Медицинске сестре почињу са радом 2. јануара
2013. године, а у изгледу је и наставак сарадње са овим, али и
другим немачким центрима и клиникама.
Компанија Visa Inc. је у оквиру традиционалног пројекта
„Visa млади лидери Србије“, спровела опсежно истраживање
међу младим људима у нашој земљи, на тему предузетништва.
Квантитативном испитивању, спроведеном у четири града Србије, претходила је целодневна панел дискусија са најталентованијим младим људима у нашој земљи. Резултати су показали
да би четворо од петоро младих у Србији хтело да започне сопствени посао, али је већина обесхрабрена недостатком капитала,
искуства и нестабилном економском ситуацијом. Истовремено,
само 20 одсто младих планира да покрене сопствени бизнис, док
већина верује да ће радити за послодавца. За половину је најпривлачнији рад у у државном сектору, а посао у међународној компанији је примамљивији од посла у домаћем предузећу.
Већина грађана Србије (80%) негативно оцењује мере власти
у заштити људских права и борби против корупције, показали су
резултати интернет истраживања на узорку од 2.500 испитаника, које се спроводи преко сајта Б92, у оквиру акције „Оцени своја
права“. Како се констатује у Извештају Европске комисије о напретку из 2011, правни и институционални оквир за борбу против дискриминације у Србији је углавном успостављен и значајно унапређен протеклих година. Систем је заокружен увођењем
институције повереника за равноправност, а грађен је више година, уз отпор у конзервативном делу јавности и политичком
спектру, али и контроверзе које су пратиле доношење кровног
Закона о забрани дискриминације 2009. године. Међутим, примена закона је недовољна и потребни су бољи механизми превенције, надзора и заштите. Неопходно је и јачање и обука административних капацитета, а изазов представља отклањање
неких основних препрека, попут неприступачности објеката за
особе са инвалидитетом, и успостављање добрих пракси.

Редакција

43

44

46

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

Људски капитал у брзорастућим компанијама

јЕдино ШТо памТим јЕ бУдУЋносТ
Предузеће је срце економије, а
привредници ће друштва у којима
послују вратити просперитету. Успешни
привредници не гледају у прошлост, а
садашњост је за њих почетак будућности
Јанез Шкрабец

„О

длив хуманог капитала, због политичке несигурности или из економских потреба, у последњих 20
година оставља трајне ожиљке у земљама источне
Европе, као и у Србији, а у земљама нашег окружења
поштеђене су само Словенија и делимично Хрватска“,
рекао је председник Удружења корпоративних директора Србије
Топлица Спасојевић, на Петом панелу Менаџмент форума југоисточне Европе у ПКС, који се бавио темом: „Утицај политичке, физичке и концептуалне инфраструктуре на људски капитал“.
„Из Србије је у протеклој деценији отишло око 200.000 људи,
што је ненадокнадив губитак, а сведоци смо и сељења људског капитала у велике градове. Остају готово опустела подручја, у која
тешко можемо да доведемо инвеститоре, јер нема довољно радне
снаге. Слично је у Босни и Херцеговини и Македонији. До сада смо
углавном имали стране инвестиције у радно интензивне гране,
где се профит заснива на ниској цени рада, а за дугорочно решење
проблема потребне су инвестиције у области са вишом додатом
вредношћу. Политичке елите би морале да имају у виду значај
људског капитала у брзорастућим компанијама. Уз политичку
стабилност, за очување људског капитала потребан је и равномеран регионални развој, уз развој физичке инфраструктуре“, рекао
је Спасојевић.

Потпредседница ПКС, Видосава Џагић, апострофирала је вакуум вредности у коме се нашла Србија као први разлог губљења
људског капитала: „Имамо много парцијалних стратегија, немамо
дефинисану политику како да задржимо квалитетне стручњаке,
нити како да користимо ресурсе оних који су већ отишли. Не примењујемо ни политике које смо сами донели, а немамо ни закон о
образовању“.
Потпредседница ПКС је указала и на неусклађеност понуде и
тражње на тржишту рада у Србији. „Људи из привреде су незадовољни квалитетом кадрова, а образовање, нарочито средње, пружа отпор промена. Тестирање је показало да су наши средњош-

колци далеко испод просека знања у Европи“, рекла је Видосава
Џагић и предложила да се планирање уписа на факултете ради на
основу потреба тржишта. Она је указала и на недовољно озбиљно
схватање потреба перманентног образовања и обучавања.
Ана Трбовић, декан ФЕФА, нагласила је да држава мора да
промени политику субвенција и да подржава само оне који стварају високу додату вредност. Привреда указује на недостатак менаџера који знају да управљају квалитетом тако да он увек буде
исти, а неуједначен квалитет производа највећи је проблем нашег
извоза.
На панелу о улози брзорастућих компанија у економском опоравку, угледни привредници говорили су о конкретним проблемима са којима се суочавају у вези са одрживим развојем предузећа.
Менаџери се свакодневно боре са обавезама према држави, банкама и запосленима, покушавајући да обезбеде економски развој
својих компанија.
Горан Перчевић, генерални директор „Интеркомерца“, сматра
да нас глобална криза на неки начин враћа старим економским
теоријама о новоствореној вредности. „Финансијски сектор помислио је у неким тренуцима да је сам себи сврха, што је потпуно
погрешно, јер је он у функцији привреде и грађана, односно он је
огледало привреде, а улога државе је да створи адекватан економски амбијент за унапређење пословања“, истакао је Перчевић.
Мирослав Окука, генерални директор „Таркета“ за источну
Европу, указао је на предности заједничких улагања и симбиозу
економских интереса, што је поткрепио примером о партнерству
између „Таркета“ и „Синтелона“, који су у заједничке послове на
захтевном тржишту источне Европе, које се сада не разликује од
оног у западној Европи или у Америци, уложили искуство у пословању, знање, бренд, контакте на тржишту и нове технологије. Он је
нагласио и значај споразума о слободној трговини које Србија има
са Русијом, Белорусијом, Казахстаном, ЕУ и државама ЦЕФТА споразума, али и на проблем да српска привреда нема одговарајући
квалитет и квантитет производа који би се пласирали на тржиште
од око милијарду потрошача.
Словеначки менаџер Јанез Шкрабец, председник компаније
„Рико“, која се бави енергетиком, био је сликовит. „Криза је иманентна капиталистичком систему и ако смо против кризе, то је као
да смо против кише или снега. Криза ће проћи, али ће доћи нова,
а компаније и економије морају томе да се прилагоде и пронађу
решења. Предузеће је срце економије, а привредници ће друштва
у којима послују вратити просперитету. Успешни привредници не
гледају у прошлост, а садашњост је за њих почетак будућности“,
објаснио је своју пословну филозофију Шкрабец и закључио својим
менаџерским слоганом: „Једино што памтим је будућност“.
На панелу је било речи и о улози Националног савета за економски опоравак Србије, од којег се очекује да институционализује
дијалог привреде, банака и државе, као и о начинима и мерама за
смањење српског спољнотрговинског дефицита.
Извор: ПКС

Истраживање јавног мњења о корупцији

ПОЛИТИКА

НУЛТЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Грађани Србије сматрају да само Влада и државне институције имају снагу да се супротставе корупцији,
те да би требало да имају главну улогу у њеном сузбијању

В

ише од половине грађана Србије, односно 58 одсто, сматра да је њихова финансијска ситуација лоша или неподношљива, док 40 одсто грађана верује да је незапосленост највећи и најзначајнији проблем данас у Србији.
Грађани су песимистични (71 одсто) када је у питању
правац кретања земље, а поред будућности и незапослености највише их брине проблем корупције (48 одсто испитаника сматра
да се ниво корупције повећао), а просечна вредност мита је 103
евра, показало је истраживање мерења корупције, које је спровео
Програм уједињених нација за развој (УНДП), у сарадњи са ТНС
„Медија Галуп“.
Србобран Бранковић, из агенције „Медија Галуп“, каже да је 14
одсто грађана Србије признало да је давало мито у поклонима или
новцу, док је 35 одсто испитаника одговорило да је неко из њиховог блиског окружења дао мито у претходна три месеца. Грађани
сматрају да само влада и државне институције имају снагу да се
супроставе корупцији, те да би требало да имају главну улогу у
њеном сузбијању. Полиција са посебним овлашћењима може да се
супротстави корупцији, сматра 68 одсто испитаника, док 74 одсто
наводи да је полиција исувише корумпирана да би истраживала
те случајеве. Строге казнене мере су најделотворније да се смањи
корупција, сматра 71 одсто анкетираних. Око 90 одсто грађана верује да политичари имају корист од корупције, а 18 одсто је рекло
да им је понуђен мито да би гласали, док 22 одсто тврди да зна
да су им рођаци или пријатељи имали слична искуства у периоду
избора у Србији, маја 2012. године.

Потпредседник Владе Србије, Александар Вучић, изјавио је
да у борби против корупције мора да постоји нулта толеранција,
да не сме и да не може да буде заштићених и да нова влада има
политичку вољу да се обрачуна са овом појавом.
„Борба против корупције је услов за опстанак државе и
друштва. Једнакост мора да постоји, не само у законима, већ и у
спровођењу закона, и нико због политичке, верске, полне или неке
друге припадности не сме да буде изнад закона и привилегован.
Власт не сме дозволити да се борба против корупције сведе само
на хапшења, а да се занемари број оних који су стварно осуђени
због корупције. Нико неће моћи да заустави истраге, тражимо
само мало времена и стрпљења“, рекао је Вучић. Он је објаснио
да је тужилац кључ тог процеса, јер води истрагу, даје смернице
и гради оптужницу која је из његовог угла необорива и коју после тога независно судство не може да одбаци. Вучић је додао да
Србија нема довољно развијене механизме за борбу против корупције, те позвао ЕУ да помогне, и захвалио се УНДП на помоћи и
остваривању сарадње са надлежним институцијама Новог Јужног
Велса, које ће помоћи у идентификацији приоритета и стварању
механизма и система за борбу против корупције.
Стални координатор УН за Србију, Вилијам Инфанте, рекао је
да резултати истраживања показују да грађани Србије толеришу
корупцију и да је чак у одређеном смислу очекују, те додао да то
треба да се промени и да сви облици корупције буду санкциони-
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сани. Он је изразио задовољство опредељењем владе и почетним
резултатима које је учинила у борби против корупције и обећао
пуну помоћ у изградњи системских решења за ту борбу.
„УН ће пружити сву потребну помоћ, а Србији ће у борби
против корупције помоћи и надлежни из Новог Јужног Велса у
Аустралији, који су имали фантастичне резултате у борби против
корупције“, нагласио је Инфанте. Према његовим речима, политика нулте толеранције је неопходна за успех борбе против корупције
„Поред институција и грађани Србије треба да се боре против
корупције и да сви заједно прихвате политику нулте толеранције
према њој“, додао је Инфанте и као пример онога што би требало
урадити назначио увођење интерне ревизије, поред Државне ревизорске институције.
Председник Одбора Агенције за борбу против корупције, Зоран Стојиљковић, навео је да не зна да ли ће и коме грађани Србије
више поверовати, уколико се структурална веза између високе
политике и економије у случајевима корупције заиста не процесуира.
Он је рекао и да је Агенција постигла извесне резултате у
институционалном смислу, али да јој је потребна подршка грађана и политичких структура које заиста мисле да демократизују
друштво.
А.Б.

Пети талас испитивања
Програм Уједињених нација за развој (УНДП) пружа
подршку Влади Србије и цивилном друштву у унапређењу
управљања, одговорности и транспарентности, као и у борби
против корупције, кроз надгледање и праћење перцепције и
учесталости корупције са становишта обичног и просечног
грађанина.
ТНС „Медија Галуп“ је спровео иницијално испитивање
јавног мњења о корупцији у октобру 2009, други талас у марту 2010, трећи талас у октобру 2010. и четврти талас у новембру 2011. године. У последњем извештају представљени су
резултати петог таласа испитивања, обављеног у јуну 2012.
Главни циљ испитивања је истраживање перцепције грађана
Србије о нивоу корупције у Србији, као и њихово искуство са
корупцијом. Полазна тачка за истраживање и креирање упитника био је барометар корупције „Транспаренси интернешнал“
(Transparency International), као и истраживања јавног мњења
спроведена у другим земљама.

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

Предузетнички дух младих

нЕЗависносТ и
добар проФиТ
Четворо од петоро младих у Србији хтело би да започне сопствени посао, али је већина обесхрабрена
недостатком капитала, искуства и нестабилном економском ситуацијом. Истовремено, само 20 одсто
младих планира да покрене сопствени бизнис, док већина верује да ће радити за послодавца, показало
је истраживање компаније Visa Inc

Најзначајнији резултати
истраживања
•
•
•
•
•
•

Бесплатна публикација о запошљавању

20% младих у Србији планира да покрене сопствени посао
у будућности
Четворо од петоро младих волело би да једног дана постане
предузетник
50% младих радије бира посао у јавном сектору него у приватним компанијама
Банкарство, информационе технологије и политика међу
најпрофитабилнијим занимањима
75% испитаника сматра недостатак иницијалног капитала
главном препреком за покретање приватног бизниса
98,4% младих за приватни бизнис заинтересовано због независности и доброг профита
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Запошљавање медицинских радника у иностранству

СИГУРНОСТ И
РАВНОПРАВАН ТРЕТМАН

Мотиви за пријаву на конкурс за рад у афричкој клиници су бројни: прилика за стално запослење,
могућност усавршавања и напредовања, уз сигурност коју улива чињеница да се одлазак не одвија преко
приватних агенција, већ преко Националне службе за запошљавање

У

Србији више од 5000 хиљада људи тражи посао у медицинској струци, а великом броју лекара и медицинског
особља из Србије у последње време се нуди могућност
за рад у иностранству, и то уз посредовање Националне
службе за запошљавање (НСЗ). Тренутно је у току процес
посредовања послодавцу из Уганде, који има намеру да запосли
већи број лекара специјалиста и медицинског особља, а ове недеље је почео и процес селекције кандидата за одлазак у Немачку.

На цени стручни и посвећени радници
„Африци недостаје технологија и обучено медицинско особље.
Одлучили смо да на овом тлу покренемо клинику која ће испуњавати највише стандарде и пружати пацијентима у Уганди и околним земљама - Руанди, Судану, Кенији и Конгу, комплетну медицинску услугу највишег квалитета. ‚Гулу индипендент хоспитал‘
располаже најсавременијом технологијом и пружа одличне услове
за рад, а потребни су нам људи који ће постављене стандарде и да
одрже. Данас смо овде како бисмо пронашли и запослили лекаре
и медицинско особље из Србије. Њихову стручност и посвећеност
раду смо били у прилици да видимо на делу, јер смо већ запослили
десетак људи, а и наш шеф персонала је особа из Србије. Од њих
очекујемо ентузијазам и иницијативу, а нудимо стимулативно интернационално окружење и повољне услове рада, прецизно дефинисане уговором“, рекла је Зорица Моват (Mowat), представница
„Гулу индипендент хоспитала“ и нагласила да се клиника налази
на северу Уганде, где не влада епидемија еболе.
Представници ове клинике су уз стручну помоћ људи у НСЗ,
који су након свих неопходних припрема присуствовали и директном сусрету између кандидата и представника клинике, изабрали
одговарајуће кандидате.
„Послодавац из Уганде је исказао потребу за запошљавањем
већег броја лекара специјалиста и медицинског особља, и то на тачно одређеним позицијама, које захтевају прецизно дефинисане

Одлазе најпотребнији
У Србији више од 2.000 лекара нема посао, а последњих
месеци Лекарска комора Србије (ЛКС) издала је више од 200 такозваних „гуд стендинг“ сертификата, које су потребни нашим
лекарима када конкуришу за посао у иностранству. Не зна се
колико је њих заиста и отишло, а земљу најчешће напуштају
анестезиолози, хирурзи, патолози, који су и иначе у мањку.
„Наши лекари одлазе у Словенију, Кувајт, Индију, Енглеску и многе друге земље. Кадрови нам одлазе, јер или не могу
уопште да нађу посао у Србији, или одлазе специјалисти, врхунски стручњаци, због бољих плата и услова рада у иностранству“, каже професорка др Татјана Радосављевић, директорка
Лекарске коморе Србије и наглашава да је недостатак лекара
појава која је присутна у свим земљама Европе. Из Немачке
и Енглеске се одлази у САД, а у ове земље долазе лекари из
Пољске, Чешке, Украјине, Словеније, па се тако ствара мањак
лекара. Наши лекари су јако цењени. Словенија је пре две године, рецимо, изменила закон и олакшала пријем лекара, па је
тамо отишло доста лекара из Србије. Разлози нису само боље
плате, већ и много бољи услови рада.
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вештине. Траже ортопедског хирурга, општег хирурга, гинеколога, биомедицинског инжењера, медицинске сестре и медицинске
сестре за рад у операционој сали. Опис и захтеви радног места су
представљени кандидатима у директном разговору. У избору, поред адекватног образовања, било је пресудно и искуство које кандидати поседују”, објашњава Нада Соковић, из Сектора за посредовање у запошљавању и планирање каријере НСЗ.

Све је у уговору
Посредовање се одвијало у оквиру строго одређеног правног
оквира, којим је прецизно дсефинисан процес заапошљавања држављана РС у иностранству.
„Сама процедура у поступку посредовања запошљавању држављана Републике Србије за рад у иностранству за иностраног
послодавца је следећа: послодавац, његов овлашћени представник
или дипломатско-конзуларно представништво државе из које долази послодавац, могу се дописом директно обратити Дирекцији
Националне службе за запошљавање - Одељењу за спровођење
међудржавних споразума и накнада, у којем ће прецизно дефинисати права и обавезе послодавца и радника. Након тога, Национална служба за запошљавање је у обавези да у складу са понудом
послодавца, у што краћем року, покрене поступак посредовања у
проналажењу траженог профила преко својих филијала које покривају целу територију Републике Србије, објави оглас на својој
интернет страници, у „Пословима“, као и да изврши предселекцију
кандидата и заинтересована лица упути на разговор са послодавцем. Поступак коначне селекције и одабира кандидата у потпуности је у надлежности послодавца. При било којем посредовању,
па и овом, Национална служба за запошљавање не наплаћује своје
услуге“, објашњава Бошко Латковић, начелник Одељења за спровођење међудржавних споразума и накнада НСЗ, и подсећа да је
у конкретном случају послодавац све услове, права и обавезе прецизирао у уговору о раду који заинтересовани кандидати потписују у Србији. Уговор је уједно и улазна виза на основу које касније
добијају радне дозволе у Уганди.
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Могућност запослења и напредовања
О разлозима за пријављивање на овај конкурс, али и храброј
одлуци да своју каријеру започну или наставе на афричком тлу,
говоре кандидати који су имали прилику да разговарају са послодавцима из Уганде.
„Иако сам запослен, овај конкурс ме је одмах привукао, јер не
волим да се задржавам на једном месту и мислим да увек могу да
нађем нешто боље. Одувек ме је интересовала висока технологија
и мислим да клиника у Уганди управо нуди рад на најсавременијим машинама. Немам породицу, а младим људима је много
лакше да се одваже на такав корак, јер их за одређену земљу не
везује ништа велико. Задовољан сам и платом и условима, а ово
је и сјајна прилика за стицање искуства и ширења видика“, каже
Ђорђе Ивковић, који је по образовању електротехничар, тренутно
запослен као биомедицински инжењер.
Нешто искуснија медицинска сестра, која је као технолошки
вишак остала без посла, у оваквим и сличним приликама, које
су и институционално подржане, види добру шансу за стално запослење:

пружили све информације и неопходну подршку. Очекујем да уз
ову подршку у Уганди наставим са послом који добро радим и да
имам добру сарадњу са колегама и пацијентима”, прича Емилија, а
слична су очекивања и гинеколога-акушера Давида Васиљевића:
„На овај корак сам се одлучио, јер он пружа више могућности
за развој каријере у односу на оно што се тренутно нуди на нашем
простору. Очекујем да останем у Уганди током трајања уговора од
годину дана, а потом ћу већ донети одлуку о даљем продужетку
рада или повратку у Србију”.

Немачки центри за старе
траже наше особље

„Контактирала ме је службеница НСЗ и рекла ми за овај конкурс, јер сам и раније била заинтересована за одлазак у иностранство. Одлучила сам се на овај корак, с обзиром да се овде посао
тешко налази. Сигурност ми улива чињеница се одлазак не одвија
преко приватних агенција, већ преко Националне службе за запошљавање”. О сигурности и сјајној сарадњи са службеницима НСЗ
прича и Емилија Вучковић, која је годину дана провела у Либији, и
то у време оружаних сукоба.
„Група од осам људи из Србије је радила готово све време, и
то у условима у којима ниједан закон више не важи. Имали смо
проблеме и око плата, али смо испоштовали све њихове услове и
пацијенти су нашу одговорност знали да цене. Са сарадницима у
Националној служби сам била у редовном контакту и они су ми

Сигуран пут
Подаци НСЗ из прошле године показују да је уз посредовање девет држављана Србије засновало радни односу у
иностранству, и то осам лекара опште праксе у три болнице у
покрајини Туринген у Немачкој и један машински инжењер. У
2010. години преко Националне службе за запошљавање у тој
земљи запослило се такође осам лекара. НСЗ је крајем 2010.
и почетком претходне године посредовала и за запошљавање
осам здравствених радника у Либији, на клиници „Афрички
онколошки институт“ у Сабрати. Посао су нашла три лекара
специјалиста максилофацијалне хирургије, ортопедије и урологије и пет медицинских сестара. Стручњаци који су радили у
Либији након смиривања нереда у тој земљи поново су се пре
неколико месеци вратили како би наставили да раде. Нема
прецизних података о томе колико здравствених радника ради
у Либији, а у Националној служби за запошљавање наводе да у
овој години нису покретали поступак посредовања за рад у тој
држави. Национална служба за запошљавање може да пружи
само податке о онима који су отишли на рад у иностранство у
случајевима када је на захтев страног послодавца посредовала
у том поступку.

Бесплатна публикација о запошљавању

Када је у питању ангажман у иностраним земљама, за наше
стручњаке су највише заинтересоване немачке клинике. Од почетка ове године посредством Националне службе за запошљавање
један специјалиста неурологије отишао је да ради у тој земљи, а
клинике из Немачке траже и још једног лекара опште медицине на
специјализацији или специјалисту неуропсихијатра. Националној
служби за запошљавање недавно се обратио и Центар за старе из
места близу Хамбурга у Немачкој и у току је поступак посредовања у запошљавању 15 медицинских сестара.
“Стигло нам је преко 170 радних биографија, а у најужи избор
су ушла 44 кандидата. Очекујемо да ће 15 медицинских сестара
почети да ради 2. јануара 2013. године, а у изгледу је и наставак
сарадње са овим, али и другим немачким центрима и клиникама, који ће ангажовати наше лекаре и друго медицинско особље.
Услов за запослење је знање немачког језика, а кандидати ће прво
потписати уговор на шест месеци, у оквиру којих ће на клиникама обавити неку врсту приправничког стажа, који подразумева
практичан рад и дошколовање, у складу са прописима СР Немачке. Уколико задовоље критеријуме, потписаће уговор о раду на
неодређено време,” каже Ивана Кастратовић, из Одељења за спровођење међудржавних споразума и накнада НСЗ.
Уколико Национална служба за запошљавање посредује у
запошљавању, дужна је да обезбеди заштиту лица у поступку
запошљавања у иностранству, односно да се обезбеди минимум
права по закону о раду те земље. Заштита лица која се запошљавају у иностранству подразумева обезбеђивање дозволе за рад и
боравак у иностранству, трошкове општих, санитарних и специјалистичких здравствених прегледа и издавање уверења о здравственој способности, трошкове превоза, информисање о условима
живота и рада у иностранству, информисање о правима и обавезама по основу рада, закључивање уговора о раду пре одласка у
иностранство и друга уговорена права.
„У поступку посредовања Национална служба за запошљавање је дужна да обезбеди заштиту тих лица, која подразумева
најмање једнак третман по основу рада са држављанима државе
запослења за време рада и боравка у иностранству. Обавезе послодавца су такође прецизно дефинисане. Осим одредби Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености, и одредбе
Закона о заштити грађана СРЈ на раду у иностранству штите лица
која се запошљавају у иностранству“, објашњава Бошко Латковић,
начелник Одељења за спровођење међудржавних споразума и
накнада НСЗ. Посредовањем за запошљавање у иностранству
могу да се баве и приватне агенције за запошљавање, које су добиле дозволу за рад од министарства надлежног за послове запошљавања, наводе у НСЗ.
А.Бачевић
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Да ли сте задовољни својим послом?

нУЖно Зло ИЛИ смисао ЖивоТа
Човек може ономе што ради приступити на три начина - као послу, каријери или страсти. Економска
функција посла јесте значајна, али не треба занемарити ни социјалну и психолошку функцију - помоћу
рада човек се повезује са друштвом, развија своју личност и способности, стиче вештине и знања

Н

ајвећи број људи проводи најмање 8 сати дневно, 5 дана
у недељи, на свом радном месту, тј. барем половину времена које проведе у будном стању. Уколико је то време
утрошено на посао којим особа није задовољна и у коме
се не проналази, нужно ће постојати негативне последице, не само по његову продуктивност на послу, већ и по његово
опште ментално стање.
Људи незадовољни послом који раде имају много више шанси да доживе синдром „прегоревања на послу“ (burn out), имају
снижено самопоштовање и склонији су нападима анксиозности и
депресивним стањима. Ипак, велики број људи на посао и даље
гледа само као на нужно зло које омогућава егзистенцију, покушавајући да потисну значај осећања које посао у њима буди. Идеја
о послу који заиста испуњава делује удаљена, попут фантазије
коју је само пар срећника успело да оствари, док су остали осуђени на монотонију и одрађивање посла осам сати дневно. Овакав
приступ послу наглашава искључиво економску функцију истог,
умањујући значај осталих функција рада.

Функције посла
Економска функција посла јесте значајна али, поред економске, постоји и социјална функција. Помоћу рада човек се повезује са
друштвом, обезбеђује своје место и социјални положај у друштву.
Ништа мање значајна није ни психолошка функција - радом човек
развија своју личност, пре свега своје способности, стиче вештине и знања. Кроз рад се човек потврђује као личност и проналази
смисао живота.
Многи психолози хуманистичке оријентације наглашавају
значај рада као извора човекове среће и уживања. Уколико имамо
ову чињеницу у виду, онда је неопходно детаљно испитати могућност промене става према раду код неких људи, како би се побољшало њихово опште животно задовољство. Задовољство оним што
радимо зависи од карактеристика посла, али и од очекивања које
особа има, затим ставова особе према послу и на крају, од саме
личности.

Три основна приступа послу
Човек може ономе што ради приступити на три начина, као
послу, каријери или страсти. Којој од ове три категорије особа припада, умногоме одређује и њено задовољство оним чиме се бави.
Први и веома чест начин приступа раду је приступ раду као послу
који се мора одрадити како би се обезбедила егзистенција. Овај
приступ у себи често садржи имплицитно уверење да је посао свима нужно зло. Људи са оваквим ставом често имају проблема да
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мотивишу себе за рад, те им и посао пада теже него онима који
се сврставају у остале категорије. Ситуација је нешто позитивнија
уколико особа ономе што ради приступа као својој каријери, те је
не мотивише искључиво новчана надокнада која је, наравно, нужна за опстанак, већ и статус, могућност унапређења и моћ коју
позиција доноси. Мали број људи сврстава се у трећу категорију,
тј групу оних који на посао гледају као на страст и којима је он сам
по себи извор задовољства, а не средство за долажење до нечега
другог, био то новац или статус.
Следећи корак ка побољшању сопственог задовољства послом јесте преиспитивање осталих фактора који утичу на задовољство послом. Међу тим факторима су познавање себе, изазовност посла, различитост посла, познавање сопствених опција,
балансиран начин живота и осећај сврховитости.

Карактеристике личности
Бројна истраживања бавила су се испитивањем повезаности
особина личности и односа према раду. Неки стручњаци чак тврде да је однос према раду у потпуности одређен самом личношћу
и да се променом описа посла и структуре задатака мало може
постићи, јер је кључ у промени саме особе. Водећи се овим ставом, истраживачи су заиста дошли до података да особе које су
емотивно нестабилније и имају тенденцију да доживе негативна
осећања, попут страха и кривице, испољавају исту тенденцију
и на послу, те имају значајно умањено задовољство послом који
раде. Са друге стране, социјабилне, активне, причљиве особе, које
воле да се нађу у већој групи људи (екстраверти), имају значајно повишено задовољство послом. Овакве особе чешће склапају
пријатељства на послу, што је још један од разлога позитивнијег
става према раду, и имају бољи баланс приватног и пословног
живота. Још једна особина повезана са задовољством послом јесте
сарадљивост особе, тј. спремност на емпатију са другима, алтруистичност и вера у људе. Показало се да су све ове карактеристике
повезане са већим задовољством послом. Поред ових особина, које
указују на интерперсоналне односе, показало се и да људи који су
савеснији у организацији и планирању посла, они који су поузданији, одговорнији и имају снажнију вољу, такође показују и веће
задовољство послом који раде.
На крају, можемо закључити да је задовољство послом условљено како карактеристикама посла, тако и особинама личности,
и што је најважније, тиме на који начин су уклопљена ова два фактора. Уколико особа осећа да у послу може да користи способности
које су код ње заиста најразвијеније и успе да осмисли свој посао,
успеће и да пронађе начин да посао организује тако да избегне
монотонију и повећа задовољство истим.
Извор: Где инвестирати
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На основу Статута Општине Бач, Локалног акционог плана
запошљавања за 2012. годину и Споразума о утврђивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата
за рад, запошљавање и равноправност полова и Општине Бач
за 2012. годину, број 117-10-2/2012-77 од 28.02.2012. године,
председник Општине расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМА ЗА УЧЕШЋЕ
У РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРЕ АКТИВНЕ
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
“СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2012”
I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Мера активне политике запошљавања „Стручне праксе 2012“
подразумева оспособљавање лица за самосталан рад у струци,
без заснивања радног односа, као и особе са инвалидитетом, без
заснивања радног односа.
Јавни позив се поново расписује до утрошка средстава којима се
располаже.
Мера траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци.
Током трајања стручне праксе Општина Бач:
•
ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном
износу од:
14.000,00
динара
за
лица
са
најмање
четворогодишњим високим образовањем;
12.000,00 динара за лица са вишим или високим
трогодишњим образовањем и
10.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
•
врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на
раду и професионалне болести, у складу са законом;
•
сноси трошкове полагања стучног испита у висини
једномесечне новчане помоћи, за она лица која имају
законску обавезу полагања стручног испита.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након подношења, захтеве разматра Савет за запошљавање
Општине Бач и даје мишљење председнику Општине Бач, који ће
донети одлуку о финансирању одобрених захтева у оквиру мере
„Стручне праксе 2012“.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник Општине Бач и корисник услуга закључују уговор којим
ће уредити међусобна права и обавезе.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:
са незапосленим лицем закључи уговор о обављању
стручне праксе и достави доказе о томе;
Одељењу за привреду Општине Бач достави доказ о
обављеној стручној пракси лица.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев се подноси надлежној организационој јединици Националне
службе, према седишту послодавца или према месту ангажовања
лица, непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који се може
добити у свакој организационој јединици Националне службе или
преузети са сајта Националне службе за запошљавање: www.nsz.
gov.rs.
За све потребне информације у вези са подношењем пријава,
заинтересовани кандидати могу се обратити Општини Бач, на број
телефона: 021/770-075 и Националној служби за запошљавање, на
број телефона: 021/770-148.
Рок за подношење захтева за учешће у мери „Стручне
праксе 2012“ је 10.10.2012. године.
Резултати јавног позива биће објављени на огласној табли Општине
Бач, најкасније 30 дана од дана доношења одлуке.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
КОНКУРИСАЊЕ
Услови:
Право учешћа на конкурсу има послодавац под условом:
да редовно измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање
запослених;
да има кадровске и друге капацитете за стручну
праксу лица;
да ангажује незапослено лице које се води на
евиденцији Националне службе и има средње, више
или високо образовање, нема радног искуства у
струци и није обавило приправнички стаж.
Документација:
захтев за учешће у мери (на прописаном обрасцу
НСЗ);
доказ о регистрацији, уколико послодавац није
регистрован у АПР;
доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање запослених за месец који
претходи месецу у којем је поднет захтев (копије
оверених ПП ОПЈ и ПО ОД образаца).
Општина Бач задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о поднетом захтеву.

Бесплатна публикација о запошљавању

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
Предузетничке идеје
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506
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
б Е о г ра д

поЗориште „атеље 212“
11000 Београд, Светогорска 21
тел. 011/3236-215

Домар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електро
струке; најмање 3 године радног искуства на
пословима одржавања. Пријаве слати на е-mail:
biljana@аtelje212.rs или се јавити на број телефона: 011/3236-215.

министарство одБране
репуБлике срБије
ГенералштаБ војске
срБије управа За
људске ресурсе
11000 Београд, Незнаног јунака 38
тел. 011/2063-147

Главни војни свештеник
Војни свештеник координатор
5 извршилаца

Војни свештеник
7 извршилаца

Главни војни капелан
Главни војни имам
УСЛОВИ: лица која конкуришу за наведена радна
места потребно је да испуњавају следеће услове: општи услови: да су држављани Републике Србије; да нису старији од 45 година; да су
здравствено способни за службу у Војсци Србије;
да имају одговарајућу високу стручну спрему
за дужност за коју се примају у трајању од најмање четири године; да се против њих не води
кривични поступак због кривичног дела за које
се гони по службеној дужности; да им раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа;
да нису кривично осуђивани казном затвора у
трајању дужем од шест месеци; да су одслужили војни рок под оружјем. Посебни услови: за
главног војног свештеника: завршене студије 2.
степена и најмање шест година радног искуства
на пословима верске службе; за војног свештеника координатора: завршене студије 2. степена
и најмање три године радног искуства на пословима верске службе; за војног свештеника: завршене основне студије. За главног војног капелана: завршене студије 2. степена са најмање шест
година радног искуства на пословима верске
службе. За главног војног имама: завршене студије 2. степена са најмање шест година радног
искуства на пословима верске службе; да су
безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије и ван Војске
Србије. Сви кандидати морају имати позитиван
став традиционалне цркве, односно верске заједнице којој припадају, о испуњавању услова за
војног свештеника, односно верског службеника са канонског, односно шеријатског основа. Уз
пријаву на конкурс која треба да садржи основне личне податке, контакт телефон и интернет
адресу, кандидати треба да доставе краћу радну биографију и следећа документа: извод из

Бесплатна публикација о запошљавању

матичне књиге рођених (ако није нови образац,
не старији од шест месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопијане старија од шест месеци); доказ о стеченом
образовању (диплома или оверена фотокопија);
фотокопија радне књижице или неки други
доказ о радном искуству; уверење надлежног
суда да се против кандидата не води кривични
поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора
у трајању дужем од шест месеци (не старије од
шест месеци); уверење о регулисању војне обавезе (издаје Центар МО у коме се лице води у
евиденцију); изјаву о прихватању распореда по
потреби службе на целој територији Републике
Србије; изјаву о прихватању упућивања на војну
обуку за оспособљавање за официре; мишљење
великодостојника традиционалне цркве, односно
верске заједнице којој припада, овлашћеног за
канонску надлежност над војним свештеницима,
односно верским службеницима у Војсци Србије.
Пре пријема у професионалну војну службу, кандидати који испуњавају услове конкурса биће
упућени на процену психолошких капацитета и
проверу физичке способности. Кандидати који
уђу у ужи избор биће позвани на проверу стручних оспособљености, знања и вештина. Кандидати који са најбољим резултатом буду испунили мерила прописана за избор биће упућени
на лекарски преглед ради оцене способности
за пријем у професионалну војну службу и за
њих ће бити извршена безбедносна провера уз
њихову писмену сагласност. Кандидати који нису
резервни официри пре пријема биће упућени
на обуку за оспособљавање за официре верске
службе. Кандидати који нису у свештеничком
чину или у чину имама, а успешно су савладали
војну обуку, пре пријема у професионалну војну
службу треба да буду рукоположиви, заређени,
односно именовани од стране традиционалне
цркве, односно верске заједнице којој припадају.
Предност при пријему имаће следећи кандидати: рукоположени, заређени, односно именовани кандидати од стране традицоналне цркве,
односно верске заједнице којој припадају; кандидати са завршеним теолошким факултетом и кандидати са завршеном школом резервних официра. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
Пријаве на конкурс са наведеним документима
достављати поштом, на адресу: Генералштаб
Војске Србије, Управа за љуске ресурсе (Ј-1),
Незнаног јунака 38, 11000 Београд, са назнаком:
„За пријем лица на конкурс“. Рок за подношење
пријава је 14.10.2012. године. Све информације
у вези са конкурсом могу се добити на број тел.
011/2063-147.

КиКинда

у руковођењу. Уз пријаву и наведену потребну документацију приложити и програм рада за
мандатни период са образложењем. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве неће се узети у обзир, док
непотпуне пријаве могу бити одбијене. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом предају
се на горенаведену адресу, у просторијама предузећа или поштом.

К ра љ Е в о

Град краљево
Градско веЋе Града
краљева
36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
тел. 036/306-090, 306-009

Начелник Градске управе града
Краљева
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
правни факултет, положен државни стручни
испит, 8 година радног искуства у струци.

Заменик начелника Градске
управе града Краљева
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
правни факултет, положен државни стручни
испит, 5 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да
доставе доказе о испуњавању општих и посебних
услова: доказ о школској спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); доказ о положеном
државном стручном испиту; уверење полицијске
управе да нису осуђивани за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које их чини неподобним
за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци), а изабрани кандидат по извршеном избору доставља и лекарско уверење. Сва
документа морају бити у оригиналу или оверене
фотокопије. Пријаве по огласу доставити преко
Одељења за општу управу Градске управе града
Краљева, у року од 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

КрУШЕвац

јавно комуналностамБено предуЗеЋе

ловачко удруЖење
трстеник

24400 Сента, Илије Бирчанина 2

37240 Трстеник, Др Милуновића 10
тел. 037/714-776

Директор

на мандатни период од 4 године

Ловочувар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, висока
стручна спрема правног, економског или техничког смера (диплома о стеченом образовању-оверена фотокопија); радно искуство од 5 година
(одговарајући доказ о радном искуству-оверена
фотокопија); оригинал уверење да се против
кандидата не води кривични поступак за кривично дело против привреде и службене дужности (оригинал уверења да се против њега не
води, односно да није покренут кривични поступак); оригинал извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (оригинал); биографија; да кандидат поседује организаторске
способности и да је у свом раду показао успех

УСЛОВИ: средња стручна спрема, да је кандидат
у току школовања положио предмет из области
ловства (оверен препис дипломе); поседовање
лиценце за обављање ловочуварских послова
(у складу са законом којим се уређује ловство);
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; уверење да се против кандидата не води кривични поступак; лекарско уверење
у случају пријема у радни однос; одобрење за
држање и ношење оружја (у складу са Законом о
оружју и муницији); да испуњава услове за управљање моторним возилом „Б“ категорије. Пријаве достављати на горенаведену адресу. Одлука
ће бити донета у законском року.
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Администрација и управа

лЕсКовац

поЖ арЕвац

туристичка орГаниЗација
општине леБане
16230 Лебане, Цара Душана 55
тел. 016/847-160

Самостални стручни сарадник за
рурални развој
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, друштвеног смера, 5 година радног стажа. Уз пријаву доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду о радном
стажу из које се види да лице има 5 година радног стажа; уверење суда да против кандидата
није покренут кривични поступак; кратку биографију. Поднета документација мора бити уредно
оверена. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
на оглас се подносе непосредно или поштом, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

панчЕво

скупштина општине
ковин
комисија За
административномандатна питања
26220 Ковин, ЈНА бр. 5
тел. 013/742-104, 742-268
факс: 013/742-322
е-mail: skupstina@kovin.оrg.rs

Јавни правобранилац Општине
Ковин
на време од четири године

УСЛОВИ: посебни услови: завршен правни
факултет, положен правосудни испит, да је кандидат достојан дужности јавног правобраниоца,
радно искуство од најмање пет година у правној
струци. Општи услови: 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 шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве на конкурс, са доказима о
испуњавању услова у погледу општих и посебних
услова из конкурса, подносе се у року од 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Докази о испуњености услова у погледу општих и
посебних услова из огласа: диплома о завршеном
правном факултету-у оригиналу или у овереној
фотокопији; уверење о положеном правосудном
испиту-у оригиналу или у овереној фотокопији;
уверење-потврда о радном искуству од најмање
пет година у правној струци-у оригиналу или у
овереној фотокопији; уверење о држављанству
РС-у оригиналу или у овереној фотокопији; извод
из матичне књиге рођених-у оригиналу или у
овереној фотокопији, уверење МУП-а-надлежне полицијске управе да лице није осуђивано-у
оригиналу, уверење надлежног суда да се против лица не води истражни, односно кривични
поступак-у оригиналу, осим доказа у погледу
опште здравствене способности који ће изабрани кандидат доставити по доношењу решења о
постављењу и ступању на рад. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс за постављење Јавног
правобраниоца Општине Ковин“.
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прекршајни суд
12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/213-353

Записничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, природно-математичког, друштвено-језичког смера и
техничког смера, завршен приправнички стаж,
положен државни стручни испит, положен испит
за дактилографа прве класе, познавање рада на
рачунару, обавезна провера радне способности
и најмање две године радног искуства на истим
или сличним пословима. Уз пријаву на конкурс
која садржи биографију и податке о досадашњем
радном искуству са кратким описом послова на
којима је кандидат радио и одговорност на тим
пословима, прилажу се следећи докази, у оригиналу или у овереној фотокопији: уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о општој
здравственој способности, уверење суда да се не
води кривични поступак, диплома о завршеној
средњој стручној спреми, уверење о положеном
државном стручном испиту и потврду о радном
стажу или оверену фотокопију радне књижице. За наведено радно место кандидат мора да
испуњава и следеће услове: да је пунолетно
лице и да му није престао радни однос због теже
повреде дужности из радног односа. Пријава са
потребном документацијом подноси се у року
од 15 дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије“. Непотпуне, неблаговремене и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, конкурсна комисија ће
одбацити закључком против кога није допуштена жалба. Заинтересовани кандидати пријаве
на конкурс уз доказ о испуњености прописаних
услова за заснивање радног односа могу предати у писарници Прекршајног суда у Пожаревцу
или поштом, на адресу: Прекршајни суд у Пожаревцу, Дринска 2/2, 12000 Пожаревац. Особа за
контакт: Маја Петровић, број тел. 012/213-353.

смЕдЕрЕво

општинска управа
11420 Смедеревска Паланка
Вука Караџића 25
тел. 026/321-122

Помоћни радник архивског депоа
УСЛОВИ: КВ радник; да се против кандидата не
води кривични поступак.

срЕмсКа миТровица

општина стара паЗова
општинска управа
Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Руководилац Одељења за
финансије

проКУпљЕ

општинско веЋе
општине прокупље
18400 Прокупље, Таткова 2
тел. 027/324-040
факс: 027/324-028

Начелник Општинске управе
Општине Прокупље
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати посебне
услове прописане чл. 54 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007): завршен
правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 5 година радног искуства у струци. Поред посебних услова,
кандидат мора испуњавати и опште услове прописане чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002): да је
кандидат држављанин Републике Србије, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Уз пријаву приложити следећу документацију у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о завршеном прав-
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ном факултету, извод из матичне књиге рођених
(издат после 01.03.2010. године), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), доказ
о положеном стручном испиту, доказ о радном
искуству, лекарско уверење, уверење да кандидат није под истрагом (уверење издаје надлежни суд) и доказ 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 (уверење издаје полицијска управа). Доказ о
испуњености услова опште здравствене способности доставља изабрани кандидат. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“,
са назнаком: „За оглас за начелника Општинске
управе“, на адресу: Општинска управа Општине
Прокупље, Таткова 2, 18400 Прокупље.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама II степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије) у
области економских наука, односно VII/1 степен
стручне спреме, економски факултет, 3 године
радног искуства и положен стручни испит за рад
у органима државне управе. Општи услови: да је
лице држављанин Републике Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену способност; да
има прописану стручну спрему и радно искуство;
положен стручни испит за рад у органима државне управе; да 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. Уз пријаву на оглас приложити: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплому;
уверење о положеном стручном испиту; потврду
о радном искуству на траженим пословима; уверење суда да није под истрагом, односно да није
осуђиван за поменута кривична дела; лекарско
уверење приложиће изабрани кандидат. Пријаве
са приложеном документацијом о испуњавању
сваког од наведених услова (сем услова под тач.
7 који ће изабрани кандидат доставити по пријему у радни однос), подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања огласа, Општинској управи
Општине Стара Пазова, Светосавска 11, број тел.
022/310-170, локал 149. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Администрација и управа / Трговина и услуге

сУбоТица

Град суБотица
Градска управа
секретаријат За општу
управу и Заједничке
послове
слуЖБа За прописе, јавне
наБавке и опште послове
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Извршилац за послове Градског
већа
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правног или
економског смера, са најмање 1 годином радног
искуства. Поред посебних услова, кандидати треба да испуњавају и следеће услове из члана 6
Закона о радним односима у државним органима: да су држављани Републике Србије, да су
пунолетни, да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које их чини неподобним
за обављање послова у државном органу, положен стручни испит, познавање рада на рачунару. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
свих горенаведених услова за заснивање радног односа, заинтересовани кандидати подносе
поштом, на адресу: Градска управа Суботица
(Пријава на оглас), Трг слободе 1 или лично у
Градски услужни центар Града Суботице, приземље, Трг слободе 1. Документацију којом се
доказује испуњеност услова из огласа кандидати
подносе у оригиналу или као оверене фотокопије
или ће се у противном сматрати да им је пријава непотпуна. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у обзир приликом
одлучивања о избору кандидата. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

Град суБотица
Градска управа
секретаријат За општу
управу и Заједничке
послове
слуЖБа За прописе,
јавне наБавке и опште
послове
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Извршилац за признавање
права мајке по рођењу детета и
ликвидатор исплата
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер економски, социјални рад, правни, политиколошки, просветни и друштвени смер, са најмање 1
годином радног искуства. Поред посебних услова, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове из члана 6 Закона о радним односима
у државним органима: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају општу
здравствену способност, да нису осуђивани за
кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које их чини неподобним за обављање послова у државном органу, положен стручни испит,
познавање рада на рачунару. Пријаве на оглас,
са доказима о испуњавању свих горенаведених
услова за заснивање радног односа, заинтере-

совани кандидати подносе поштом, на адресу:
Градска управа Суботица (Пријава на оглас), Трг
слободе 1 или лично у Градски услужни центар
Града Суботице, приземље, Трг слободе 1. Документацију којом се доказује испуњеност услова
из огласа кандидати подносе у оригиналу или
као оверене фотокопије или ће се у противном
сматрати да им је пријава непотпуна. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити
узете у обзир приликом одлучивања о избору
кандидата. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

Трговина и услуге
вип промет

доо „алФасоФт“
22400 Рума, Главна 89
тел. 022/479-838

.Net programer
УСЛОВИ: минимум VI степен стручне спреме, возачки испит „Б“ категорије, познавање
енглеског језика, радно искуство најмање 1
година као нет програмер, рад у Руми; потребна знања: Microsoft .NET, C#, VB.NET, Microsoft
TSQL. Оглас је отворен до попуне радног места.
Молбе или CV доставити на горенаведену адресу; информације на број тел/факс: 022/479-838,
472-212, лок. 104, 063/690-374, е-mail: zoran.
negovanovic@alfasoft.info, www.alfasoft.rs.

„PANONNET“ Dоо

11000 Београд, Војводе Степе 81
тел. 064/1178-812

24000 Суботица
Трг цара Јована Ненада 15/III
тел. 064/6413-612
е-mail: papp@panonnet.net

Касир
Продавац на деликатесу

Теренски комерцијалиста

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме,
пожељно радно искуство. Рок за пријаву је 15
дана. Заинтересовани кандидати могу да се јаве
на број тел. 064/1178-812, особа за контакт:
Горан Поповић.

на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског,
информатичког или било ког смера, познавање
рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије, теренски рад, пробни рад један месец.
Заинтересовани кандидати биографије могу слати на е-mail: papp@panonnet.net.

предуЗеЋе За
проиЗводњу, промет и
услуГе „тГк“ доо

„јуГ храст“ доо

Менаџер продаје и увоза

Комерцијалиста

11000 Београд, Немањина 4
e-mail: jughrast@gmail.com

32000 Чачак, Кужељева 8/5
тел. 032/375-915

Опис посла: проналажење нових и одржавање
контаката са постојећим купцима (уговарање,
продаја, наплата); праћење продаје и координација маркетиншких активности; предлагање,
договарање и контролисање промотивне продаје; извештавање и анализа остварених резултата; кореспонденција са добављачима у иностранству; административни послови у функцији
набавке робе из иностранства.
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, економски смер-дипломирани менаџер; познавање
рада на рачунару (Windows, Интернет, МS Office);
поседовање возачке дозволе „Б“ категорије (употреба службеног аутомобила); активно знање
енглеског језика; организационе способности
и иницијативност; најмање годину дана радног
искуства; предвиђено психолошко тестирање
кандидата; обавезан пробни рад; обезбеђен превоз. Заинтересовани кандидати могу контактирати Гојковић Драгана, на бројеве тел. 032/375915 или 063/618-618, а пријаве слати поштом, на
горенаведену адресу или на e-mail: dragan@tgk.
rs. Рок за пријављивање је 30.09.2012. године.

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs

20 извршилаца (3 извршиоца за
територију Београда и 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

за рад у Смедереву
2 извршиоца
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.
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.
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Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

Администратор-пословни
секретар
за рад у Београду

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

Грађевинарство
и индустрија

„еNING“ Dоо

24000 Суботица
Марије Војнић Тошинице 22/а
тел. 024/544-270
е-mail: еning@eunet.rs

Електричар

на одређено време од 1 месец
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер, возачка дозвола „Б“ категорије, радно
искуство на изради електричних инсталација у
стамбеним и пословним објектима, најмање четири године радног искуства. Заинтeресовани кандидати биографије могу слати поштом или мејлом
на горенаведену адресу или на е-mail: еning@
eunet.rs. Информације на број телефона: 024/544270. Оглас је отворен до 03.10.2012. године.

LUXURY COSMETICS

„јелен салаш“ доо

11000 Београд, Балканска 18
тел. 060/5040-920
е-mail: info@luxury-cosmetics.rs

Менаџер

24413 Палић, Лопудска 7
тел. 063/7754-073

Конобар

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

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

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет или факултет организационих
наука-дипломирани менаџер; 2 године радног
искуства; возачка дозвола „Б“ категорије; основна информатичка обука; немачки језик-средњи
ниво; руски језик-средњи ниво. Пријаве слати на
е-mail: info@luxury-cosmetics.rs.

цвеЋара „м Флора“

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, конобар,
потребно радно искуство и знање мађарског
језика, пробни рад један месец.

Кувар

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар,
потребно радно искуство, пробни рад један
месец.

ЖГп Гп „БеоГрад“ ад

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

Бравар-варилац
3 извршиоца

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

11000 Београд, Тршћанска 20
тел. 063/8215-256

Помоћни радник у кухињи

на одређено време од 3 месеца

Зидар

Цвећар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, потребно радно искуство, пробни рад један месец.

Опис посла: зидање, бетонирање, шаловање.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме,
пожељно радно искуство. Кандидати треба да се
јаве на горенаведени број телефона.

„TEHNO оPTICS“ DOO
34000 Крагујевац, 27. марта 12
e-mail: micaj34@yаhoo.com

Радник у трговини
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, без
обзира на занимање; добро знање рада на рачунару (МS Оffice); знање енглеског језика, без
обзира на радно искуство; пожељно: од 20 до 30
година старости. Пријаве са личном и пословном
биографијом слати на e-mail: micaj34@yаhoo.
com. Оглас је отворен до попуне радних места.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу се
информисати на број телефона: 063/7754-073.

WIENER STADTISCHE
оSIGURANJE
продајно место
нови сад центар

3 извршиоца

Тесар

3 извршиоца
Опис посла: израда оплата, монтирање скеле,
малтерисање.

21000 Нови Сад
Булевар ослобођења 133
тел. 021/6772-232
е-mail: а.еror@wiener.cо.rs

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

НК радник

Агент осигурања

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола „Б“ категорије, познавање рада у МS Оffice
програмима.

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих
| Број 484 | 26.09.2012.

Армирач

Опис посла: израда и постављање разних арматура.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
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3 извршиоца

Опис посла: манипулативни радник.
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: За сва радна места: место рада је
Ражањ; радни однос је на одређено време 3
месеца, након тога могућност продужетка радног односа; радно искуство: минимум 2 године
на датим пословима, осим за НК радника: минимум 6 месеци радног искуства на датом послу;
обезбеђен смештај и исхрана; теренски рад;
радно место са повећаним ризиком; радно време: 8 сати дневно; пробни рад 1 месец; радови
се одвијају на санацији моста на ауто-путу код
Ражња. Конкурс је отворен до попуне радних
места. Заинтересовани кандидати треба да се на
горенаведене бројеве телефона обрате особи за
контакт: Кристиану Цвијетићу.

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

Грађевинарство и индустрија / Медицина

доо „луки-комерц“
22410 Пећинци
Слободана Бајића 12
тел. 022/436-600

Дипломирани инжењер
пољопривреде
УСЛОВИ: инжењер агрономије, смер ратарство
или повртарство, висока стручна спрема.

Дипломирани инжењер заштите
биља
УСЛОВИ: инжењер заштите биља, висока стручна спрема.

„BELPLAST“ Dоо

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.

31000 Ужице, Бела земља бб
тел. 031/571-646

Радник у производњи
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, предност имају кандидати мушког пола, старости до
35 година. CV са подацима слати искључиво на
e-mail: posao@belplastcompany.com.

11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за рад у
СР Немачкој:

„мона“ доо

Ратарски техничар

11000 Београд
Цара Уроша 62-64
тел. 011/2626-069

УСЛОВИ: пољопривредни техничар, смер ратарство или повртарство, средња стручна спрема.

Шивач

ОСТАЛО: најмање 5 година радног искуства.
Заинтересовани кандидати могу се јавити сваким
радним даном, у времену од 08,00 до 16,00 часова, у просторијама предузећа или да пошаљу CV
на е-mail: lj.kostic@luki.cо.rs. Особа за контакт:
Костић Љиљана, број тел. 022/436-600, лок. 108.
Конкурс је отворен 60 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наведеном занимању; минимум 3 године радног искуства на пословима шивача.

„микрон“ сЗтр
32205 Трбушани
Чачак, Вранићи бб
тел. 032/350-340

Обрада метала глодањем
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме,
машинске струке-металоглодач; радно искуство
од шест месеци; предвиђен пробни рад од шест
месеци. Заинтересовани кандидати треба да
се јаве Александру Трифуновићу, на број тел.
064/1341-014, а по договору да доставе радне
биографије на увид. Конкурс је отворен до попуне радног места.

„медаки“ доо
36300 Нови Пазар
Стевана Немање бб
тел. 020/331-630

Шивач

на обуци од 1 до 3 месеца
60 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен, техничар конфекције; III
степен, КВ конфекционар, као и сви остали
кандидати са завршеном средњом школом који
имају жељу да заснују стални радни однос; радно
искуство је небитно. Обука траје од 1 до 3 месеца. За време трајање обуке сви радници ће имати
обезбеђен превоз и примаће минималну новчану
накнаду. По завршетку обуке радници који прођу
обуку примају се у стални радни однос. Оглас је
отворен до 19. октобра 2012. године. Заинтересовани кандидати могу се јавити свом саветодавцу за запошљавање.

ост
Национална служба
за запошљавање

национална слуЖБа За
Запошљавање

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

на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

Mедицина
национална слуЖБа За
Запошљавање
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

Специјалиста кардиологије
(интервентни кардиолог)
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.

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 8/V, 11000 Београд, са назнаком:
„За конкурс: неуропсихијатар-СР Немачка“.
Некомплетне пријаве неће бити разматране.
Конкурс је отворен до попуне радног места.

национална служба за
запошљавање

преквалификације
доквалификације

Потребна документација: радна биографија/CV
на немачком језику (са фотографијом, контакт
подацима и подацима о траженим искуствима
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
и знањима, пожељно
је имати сертификат/уверење о положеном курсу немачког језика); проСтекните
пратно писмо на немачком језику; фотокопија
дипломе медицинског факултета преведена на
конкурентСку
немачки језик; фотокопија уверења о положеном
предноСт
специјалистичком испиту преведена на немачки
језик.
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Медицина

дом Здравља
димитровГрад

18320 Димитровград, Христо Смирненски 2

Медицинска сестра-техничар

за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслих становника и
запослених, са хитном медицинском
помоћи, кућним лечењем и
стоматолошком и здравственом
заштитом Дома здравља
Димитровград, на одређено време
због привременог повећања обима
посла, на период од шест месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа, положен стручни испит или IV
степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, положен стручни испит. Уз пријаву на оглас, кандидати су дужни да приложе:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге
рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Оглас ће
бити објављен и на веб сајту Министарства здравља РС. Пријаве са потребном документацијом
слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

институт За ментално
Здравље
11000 Београд, Палмотићева 37
тел. 011/3238-160

Виша медицинска сестра
на одређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа; положен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе:
радну биографију; диплому о завршеној школи;
уверење о положеном стручном испиту; лиценцу за рад; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству. Тражена документа
се могу подносити у оригиналу или у овереним
фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити
на наведену адресу Института, са назнаком: „За
јавни оглас“ или лично на писарницу.

општа Болница вршац
26300 Вршац, Абрашевићева бб
тел. 013/832-552

Праља у техничкој служби
УСЛОВИ: Кандидати поред услова предвиђених
Законом о раду Републике Србије, Колективним
уговором Опште болнице Вршац, Вршац треба да
испуњавају и посебне услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Вршац, Вршац, тј. завршена
основна школа. Заинтересовани кандидати дужни су да поднесу: пријаву са биографијом, доказ
о испуњавању услова (сведочанство о завршеној
осмогодишњој школи); потврду о евентуалном
искуству на истим или сличним пословима. Наведену документацију кандидати подносе у року
од 8 дана од дана објављивања. Документација
се доставља Служби за опште и правне послове
Опште болнице Вршац, на горенаведену адресу.
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институт За
неонатолоГију

руковођење стоматолошком ординацијом у Ади.
Наведену документацију доставити поштом, на
горенаведену адресу.

Медицинска сестра-техничар

дом Здравља ГолуБац

11000 Београд, Краља Милутина 50
тел. 011/3630-121

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медициска
сестра педијатријског или општег смера; положен стручни испит; предвиђен пробни рад од
3 месеца. Заинтересовани кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи; оверену фотокопију
сведочанства за све разреде средње школе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте; фотокопију
уверења о држављанству; фотокопију извода из
матичне књиге рођених; кратку биографију (молба-CV). Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања огласа.

дом Здравља рековац
35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију доказа о завршеној школи, извод из евиденције незапослених, кратку биографију са адресом и контакт телефоном, уверење о положеном
стручном испиту, уверење о држављанству, уверење да није покренут кривични поступак. Кандидат је дужан да приликом заснивања радног
односа достави лекарско уверење о способности
за рад. Пријаве са потребном документацијом о
испуњавању услова огласа слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

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

аГенција За пословне
активности
„панон стар“
24400 Сента, Бошка Југовића 12/8

Стоматолог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани стоматолог; радно искуство од минимум
5 година; положен стурчни испит и лиценца за
рад. Уз биографију доставити: диплому о завршеној школи, уверење о положеном стручном
испиту и лиценцу за рад. Послови се односе на
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12223 Голубац
Трг палих бораца бб

Возач

на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и посебан услов: III степен стручне спреме, положен
возачки испит „Б“ категорије. Пријава на конкурс
садржи: име и презиме кандидата и податке о
образовању. Уз пријаву кандидати су дужни да
приложе: оверену фотокопију дипломе, копију
личне карте, извод из матичне књиге рођених,
лекарско уверење и копију возачке дозволе. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

специјалистичка
оФталмолошка
ординација
„PERFECT VISION“

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

Специјалиста офталмологије
2 извршиоца

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

специјална Болница
„свети сава“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Медицински техничар

на одређено време до повратка
радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа-општи смер; положен стручни испит
за звање: медицински техничар; шест месеци
радног искуства у струци. Кандидати су дужни
да приложе: фотокопију дипломе о завршеној
траженој школи; фотокопију потврде/уверења
о положеном траженом стручном 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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Завод За јавно Здравље
уЖице

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

31000 Ужице
Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

ЗАКОН О ОСНОВАМА
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА

Лабораторијски техничар

за рад у Центру за микробиологијуОдељење за клиничку
микробиологију
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати морају испуњавати
следеће посебне услове: завршена средња медицинска школа лабораторијског смера; положен
стручни испит.

Домар

за рад у Служби за послове
менаџмента, правне, економскофинансијске, административне,
Друштвена
одговорност
техничке
и сличне послове-Одељење
за техничке послове

ПРИОРИТЕТИ
У
УСЛОВИ:
Поред општих услова
предвиђених
Законом о раду, кандидати морају да испуњавају
ЗАПОШЉАВАЊУ
и следећи
посебан услов: завршен III или IV степен стручне спреме.
Праља лабораторијског посуђа

за рад у Центру за микробиологијуОдељење за припрему хранљивих
подлога, стерилизацију и прање
лабораторијског посуђа
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати морају испуњавати
следећи посебан
услов: завршена основна шкоНационална
служба
ла.

за запошљавање

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености
услова, у оригиналу или у овереној копији, подносе се на горенаведену адресу.

Програми
поништење оГласа
риправништва
–
дом Здравља
36300 Нови Пазар
знање
у пракси
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Оглас објављен 22.08.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава се
у целости за радна места: доктор опште
медицине-5 извршилаца, на неодређено
време и 5 извршилаца, на одређено време ради замене радника који се налазе на
дужем боловању и породиљском одсуству.

Шанса за
младе

универЗитет у БеоГраду
економски Факултет
Ванредни професор за ужу
научну област Статистика
и математика-економска
статистика

Услови за пријем у
радни однос

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за наставни рад. Поред наведених услова,
кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању,
Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, Критеријумима за стицање звања наставника Универзитета у Београду и Критеријумима за
стицање звања наставника и сарадника на Економском факултету у Београду. Пријаве са докаСАЈМОВИ
зима о испуњености
услова ЗАПОШЉАВАЊА
конкурса достављају
се на адресу: Економски факултет у Београду,
Каменичка 6, соба 139, у року од 15 дана од дана
објављивања.

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 служба
кривична дела
Национална
насиље у породици, одузимање малолетног
за
запошљавање
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.

ош „коста ЂукиЋ“
11400 Младеновац
Краља Петра I 339
тел. 011/8231-385

Наставник техничког образовања

на одређено време до 31.08.2013.
године, за рад у матичној школи, ради
замене запосленог који је распоређен
на послове помоћника директора

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

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8
став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања и одговарајући профил занимања, по
Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима, што се доказује лекарским уверењем
које је кандидат у обавези да достави пре закључења уговора о раду; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Доказ о некажњаваности прибавља школа по службеној дужности.
Докази о испуњености услова уз пријаву: овеНационална
служба образорена копија дипломе
о одговарајућем
вању; оверена копија
уверења о држављанству.
за запошљавање
Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о
испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве
са неовереном документацијом у прилогу, неће
се разматрати. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Школа је знање,
б Е о г ра
посао
једзанат

универЗитет уметности
у БеоГраду
ОбукеФакултет
и субвенције (заликовних
запошљавање)
уметности

ПРАВИ
У служби
Модеран
јавни
ОДГОВОРИ
НА сервис
Брз
и ефикасан
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ

одговор
на захтеве клијената
ПРАВИ

ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Друштвена
одговорност

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: основна школа, пробни рад 6 месеци.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених. Пријаве са прилозима подносе се Факултету, на наведену адресу.
Информације на број телефона: 011/2181-214.

Прави људи

Људи су
мера успеха

26.09.2012. | Број 484 |
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висока Здравствена
школа струковних
студија у БеоГраду

универЗитет у БеоГраду
Факултет
орГаниЗационих наука

11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач-област медицина,
ужа научна област Физикална
медицина и рехабилитација

на одређено време, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских наука или дефектолошких наука или специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, медицински, дефектолошки факултет,
искуство у настави 3 године.

Професор струковних студијаобласт медицина, ужа научна
област Хигијена
са непуним радним временом, на
одређено до 1/3-допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицинских наука из области хигијене.

Предавач-област медицина, ужа
научна област Хигијена

са непуним радним временом, на
одређено време до 1/3-допунски рад
УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских наука или магистеријум из области животне
средине или медицински факултет са специјализацијом из области хигијене, искуство у настави
3 године.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су
Законом о високом образовању, Статутом Школе
и Правилником о систематизацији радних места.
Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног
радног времена на одређено време-допунски
рад, потребно је да приложе и сагласност своје
матичне радне организације у којој се налазе у
сталном радном односу. Пријаве на конкурс са
биографијом, овереним дипломама, уверењем о
држављанству, изводом из матичне књиге рођених и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања.

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу
научну област Маркетинг, односи
с јавношћу и мултимедијалне
комуникације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; научни, односно стручни
радови објављени у научним часописима или
зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од значаја за
развој науке у ужој научној области објављених
у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографија,
практикум или збирка задатака за ужу научну
област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми, биографију, списак
радова и саме радове. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова
на Факултету. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

универЗитет у БеоГраду
архитектонски Факултет
11000 Београд
Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање доцента
за ужу научну, односно
уметничку област Архитектонско
пројектовање и савремена
архитектура, на Департману за
архитектуру
на одређено време од пет година

Ложач

на одређено време до 9 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинска
струка.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми,
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству. Пријаве на конкурс, са биографијом и
прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се разматрати.

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

Обука за
активнО тражење
пОсла
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универЗитет уметности
БеоГрад
Факултет муЗичке
уметности
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3621-170

Референт за међународну
сарадњу

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет
музичке уметности или филолошки факултет;
познавање најмање два страна језика; познавање рада на рачунару. Пријаве са биографијом,
доказом о школској спреми и доказима о испуњавању услова огласа подносе се Факултету музичке уметности. Све информације могу се добити у
Општој служби (број тел. 011/3620-760). Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа, адресе,
телефона и пријаве без потребне документације
неће се узимати у разматрање.

универЗитет у БеоГраду
електротехнички
Факултет
11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Асистент за ужу научну област
Електроника
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Молбе са потребним
документима (биографија са списком објављених
радова, копија дипломе, односно уверења које
важи до издавања дипломе и уверење о држављанству), доставити у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса, секретаријату Факултета, Булевар краља Александра 73.

универЗитет у БеоГраду
медицински Факултет
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хумана генетика
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хигијена и
медицинска екологија
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Гинекологија и
акушерство
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Педијатрија
3 извршиоца
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Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(ендокринологија)

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Микробиологија

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(алергологија)

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Имунологија

Наставник за извор у звање
редовног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(гастроентерологија)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински
факултет; општи и посебни услови предвиђени
Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија
са анестезиологијом
(неурохирургија)
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (урологија)
Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Патологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(гастроентерологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(кардиологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија
са анестезиологијом
(неурохирургија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање
наставника на Фармацеутском факултету), подносе се у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

на одређено време од 3 године

на одређено време од 5 година

ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе
доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.
Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса, у складу са Статутом Медицинског
факултета и Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, подносе се
писарници Медицинског факултета, на наведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

универЗитет у БеоГраду
Фармацеутски Факултет
11000 Београд
Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Асистент за ужу научну област
Општа физика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен физички факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00; студент
докторских студија или магистар наука из научне области за коју се бира и коме је прихваћена
тема докторске дисертације; смисао за наставни
рад и остали услови предвиђени одредбама
Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Асистент за ужу научну област
Органска хемија
на одређено време од 3 године

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Педијатрија

Асистент за ужу научну област
Хемија хране и дијететских
производа

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургијакардиохирургија)

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са
укупном просечном оценом најмање 08,00; студент докторских студија или магистар наука из
научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске дисертације; смисао за
наставни рад и остали услови предвиђени одредбама Закона о високом образовању и Статутом
Фармацеутског факултета.

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет; општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом
Медицинског факултета у Београду.

Наставник географије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник уставног и привредног
права, права и устава и права
грађана

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
55% радног времена

Наставник хемије

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана, за
25% радног времена

Наставник практичне наставе
електро струке
Наставник енглеског језика

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

11550 Лазаревац
Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8123-249

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: завршен хемијски или фармацеутски
факултет, са укупном просечном оценом најмање
08,00; студент докторских студија или магистар
наука из научне области за коју се бира и коме
је прихваћена тема докторске дисертације; смисао за наставни рад и остали услови предвиђени
одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Медицинска физиологија

техничка школа
„колуБара“

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
28% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Потребно је да кандидати испуњавају све услове прописане Законом
о основама система образовања и васпитања и
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ
о поседовању држављанства Републике Србије.
Пријаве, са назнаком: „За конкурс“, подносе се
на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

универЗитет у БеоГраду
хемијски Факултет
11000 Београд
Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави у звању
асистента за ужу научну област
Органска хемија

на одређено време од 3 године

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса (у складу са Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања

на одређено време до 3 године

Сарадник у настави у звању
асистента за ужу научну област
Примењена хемија
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (студент докторских студија) или академски назив магистра
наука из научне области за коју се бира и други
услови утврђени чл. 72 и 122 Закона о високом
образовању и Статута Хемијског факултета.
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Наставник у звању доцента за
ужу научну област Органска
хемија

Наставник страног језика за ужу
научну област Руски језик

универЗитет
„метрополитан“

на одређено време од четири године
(избор)

на одређено време од 5 година

11000 Београд
Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
научне области за коју се бира и други услови
утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању и Статутом Хемијског факултета.

Наставник за ужу научну област
Маркетинг

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и сепаратима научних и
стручних радова доставити архиви Факултета, на
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

универЗитет у БеоГраду
Биолошки Факултет
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Доцент за ужу научну област
Екологија, биогеографија и
заштита животне средине

на Катедри за екологију и географију
биљака, у Институту за ботанику и
Ботаничкој башти „Јевремовац“, на
одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Генетика и еволуција

на Катедри за генетику и еволуцију, у
Институту за зоологију, на одређено
време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Морфологија, систематика и
филогенија животиња

на Катедри за морфологију,
систематику и филогенију животиња,
у Институту за зоологију, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира, непостојање сметње
из члана 62 став 4 Закона о високом образовању
и остали услови утврђени чланом 64 Закона о
високом образовању.

Асистент за ужу научну област
Екологија, биогеографија и
заштита животне средине

на Катедри за екологију и географију
биљака, у Институту за ботанику и
Ботаничкој башти „Јевремовац“, на
одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија, општи
успех најмање 08,00 или академски назив
магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације, смисао за наставни рад, непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о
високом образовању и остали услови утврђени
чланом 72 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних
и стручних радова доставити архиви Факултета,
на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.
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са непуним радним временом

Наставник за ужу научну област
Маркетинг (посебно за подобласт
Комуникације, медији и односи с
јавношћу)
Наставник за ужу научну област
Биоинформатика
са непуним радним временом

Наставник за ужу област
Рачунарске науке и
биоинформатика
Наставник за ужу уметничку
област Дигиталне уметности или
дизајна интерактивних медија
или дизајна нових медија
са непуним радним временом

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
за избор у звања дефинисане Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на
Метрополитан универзитету, што подразумева
и одговарајући докторат наука за прва четири
радна места. Кандидати се пријављују искључиво електронским путем, коришћењем обрасца за пријаву који се може преузети са сајта
факултета: www.metropolitan.еdu.rs/конкурс и
слањем попуњеног обрасца на адресу: konkurs@
metropolitan.еdu.rs. Допунску документацију
(копије диплома и радове) кандидати могу да
пошаљу поштом или да донесу на наведену адресу Универзитета. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже
научне области за коју се бира; најмање три
стручна, односно научна рада из одговарајуће
научне области објављена у часописима или
зборницима са рецензијом (од којих један може
бити замењен стручним преводом) или објављен
уџбеник, приручник, речник или монографија;
способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област
Дидактика са методиком
на одређено време од три године
(унапређење)

УСЛОВИ: дипломирани педагог; студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање
осам; који је у звању сарадника у настави провео две године и за то време положио све испите
прве и друге године докторских студија и објавио
два стручна или научна рада.

Асистент за ужу научну област
Социологија
на одређено време од три године
(реизбор)

УСЛОВИ: дипломирани социолог; студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање
осам, који је положио све испите предвиђене студијским програмом докторских студија и одбранио предлог теме докторске дисертације или академски назив магистра наука из области за коју
се бира, који је завршио и предао дисертацију
и објавио у часопису или зборнику најмање три
научна, односно стручна рада.

Асистент за ужу научну област
Андрагогија
на одређено време од три године
(реизбор)

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

Доцент за ужу научну област
Социологија

на одређено време од пет година
(унапређење), предност имају
кандидати чије је тежиште
истраживања Социологија
образовања

Доцент за ужу научну област
Дидактика са методиком

на одређено време од пет година
(реизбор)

Доцент за ужу научну област
Историја српског народа са
историјском географијом и
старословенским језиком

на одређено време од пет година
(реизбор)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју
се бира.
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УСЛОВИ: дипломирани андрагог; студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање
осам, који је положио све испите предвиђене студијским програмом докторских студија и одбранио предлог теме докторске дисертације или академски назив магистра наука из области за коју
се бира, који је завршио и предао дисертацију
и објавио у часопису или зборнику најмање три
научна, односно стручна рада.

Асистент за ужу научну област
Општа филозофија

на одређено време од три године
(реизбор), предност имају кандидати
чије је тежиште истраживања
Историја филозофије
УСЛОВИ: дипломирани филозоф; студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање
осам, који је положио све испите предвиђене студијским програмом докторских студија и одбранио предлог теме докторске дисертације или академски назив магистра наука из области за коју
се бира, који је завршио и предао дисертацију
и објавио у часопису или зборнику најмање три
научна, односно стручна рада.
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Асистент за ужу научну област
Општа психологија

на одређено време од три године
(избор), предност имају кандидати
чије је тежиште истраживања
Клиничка психологија
УСЛОВИ: дипломирани психолог; студент докторских студија у одговарајућој научној области
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни и научни рад.

Сарадник у настави за ужу
научну област Општа педагогија
са методологијом и историја
педагогије
на одређено време од једне године
(реизбор)

УСЛОВИ: студент дипломских академских или
докторских студија, који је претходне нивое
студија завршио са просечном оценом најмање
осам, који је положио најмање две трећине испита из предмета докторских студија са године на
коју је уписан и који је објавио најмање један
стручни или научни рад у часопису или зборнику.
ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидати треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним
подацима за писање извештаја, дипломе, списак
објављених радова и остала пратећа документација) доставити на наведену адресу Факултета.

Шеф рачуноводства

Сарадник у настави за научну
област Алгебра и математичка
логика

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани економиста-VII степен
стручне спреме, завршен економски факултет;
држављанство РС; психичка и општа здравствена способност за рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених;
уверење о здравственој способности; уверење о
неосуђиваности. Уверење о некажњавању прибавља школа службеним путем.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Домар-мајстор

универЗитет у БеоГраду
математички Факултет

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

Сарадник у настави за научну
област Астрономија

Асистент за научну област
Алгебра и математичка логика

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент
мастер или специјалистичких студија, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00.

на одређено време од 12 месеци

на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

ОСТАЛО: Ближи услови за избор утврђени су
чл. 71 ст. 1 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 91 Статута Математичког факултета. Уз молбу за конкурисање
потребно је поднети и биографију, копију дипломе, списак научних радова и радове. Молбе
са потребним документима могу се доставити
Факултету, на горенаведену адресу или лично
предати секретаријату Факултета, Студентски
трг 12-16, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Асистент за научну област
Нумеричка математика и
оптимизација

на одређено време од 36 месеци

Асистент за научну област
Геометрија

УСЛОВИ: професор педагогије; дипломирани
педагог-општи смер или смер школске педагогије; дипломирани школски педагог-психолог
или дипломирани педагог; VII степен стручне
спреме, завршен филозофски факултет; држављанство РС; 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. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о здравственој способности; уверење о неосуђиваности. Уверење
о некажњавању прибавља школа службеним
путем.

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Асистент за научну област
Математичка анализа

УСЛОВИ: Документација коју је потребно доставити: молба, оверена фотокопија дипломе III/
II степена стручне спреме, мајстор грађевинске
струке (једна година радног искуства), оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених,
држављанство, потврда надлежног органа да
кандидат није под истрагом.

Педагог

Сарадник у настави за научну
област Вероватноћа и статистика

на одређено време од 12 месеци, са
50% радног времена

Асистент за научну област
Вероватноћа и статистика

11234 Рипањ, Пут за колонију 12
тел. 011/8650-139

на одређено време од 12 месеци

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

на одређено време ради замене
боловања дужег од 60 дана

ош „војвода путник“

Сарадник у настави за научну
област Нумеричка математика и
оптимизација

Сарадник у настави за научну
област Диференцијалне
једначине

на одређено време од 36 месеци
4 извршиоца

предшколска установа
„чукарица“

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

ГимнаЗија
„др коста цукиЋ“

на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

11080 Земун, Градски парк 2

Асистент за научну област
Диференцијалне једначине

Наставник француског језика

са 50% радног времена, ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана, у складу са чл. 132 став 6
тачка 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011)

на одређено време од 36 месеци

Асистент за научну област
Рачунарство и информатика

на одређено време од 36 месеци
9 извршилаца

Наставник рачуноводства

УСЛОВИ: студент докторских студија који је
студије првог степана завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00 или VII/2 степен
стручне спреме, академски назив магистра наука.

Сарадник у настави за научну
област Математичка анализа
на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца

Сарадник у настави за научну
област Математичка анализа

на одређено време од 12 месеци, са
50% радног времена

са 50% радног времена, ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана, у складу са чл. 132 став 6
тачка 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011)
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено
лице под условима прописаним законом, и ако
има: 1) одговарајуће образовање-високо образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно степен и врсту стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама (Правилник је објављен у „Сл. гласнику
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Наука и образовање
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 21/93, 1/92,
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); 2) психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; 4)
држављанство РС. Докази о испуњености услова
из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс,
доказ из тач. 2 пре закључења уговора о раду, а
доказ из тач. 3 овог члана прибавља установа. Уз
пријаву на конкурс обавезно доставити: оверену
фотокопију одговарајућег степена и врсте стручне спреме, оригинал или оверену копију уверења
о држављанству РС. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

универЗитет у БеоГраду
машински Факултет
11000 Београд, Краљице Марије 16

Доцент за ужу научну област
Машинско инжењерство, група
предмета модула Машинство и
информационе технологије
на одређено време од 5 година

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

бор

ош „Бранко радичевиЋ“
19300 Неготин

Наставник математике

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
УСЛОВИ: услови 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, 1/08, 4/08, 6/08,
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/2010). Поред
испуњавања општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове у складу са чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву кандидати су дужни да доставе следећа
документа: доказ о одговарајућој врсти и степену
стручне спреме (оригинал или оверена копија),
уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), доказ о испуњености
услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)доставља се пре закључења уговора о раду и
доказ из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
о некажњавању)-прибавља школа. Фотокопије
докумената морају бити уредно оверене. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања.
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ош „станоје миљковиЋ“
19229 Брестовац
Маршала Тита 199
тел. 030/436-860

19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

Шеф рачуноводства

за рад у матичној школи у Брестовцу
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
шефа рачуноводства може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: да поседује
одговарајуће образовање: високо образовање
економске струке стечено на студијама другог
степена, VII/1 степен стручне спреме и стечено
звање: дипломирани економиста, мастер академске студије, специјалистичке академске или
струковне студије, у складу са законом, са радним искуством у струци или VI степен стручне
спреме, економске струке и радно искуство у
струци; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван
правоснажном судском пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену копију или препис дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод
из матичне књиге рођених, фотокопију личне
карте. Доказ из казнене евиденције прибавља
послодавац. Лекарско уверење (не старије од
шест месеци) изабрани кандидат доставља послодавцу пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Одлуку о избору кандидата директор ће донети
у законском року. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима
доставити на адресу школе.

предшколска установа
„БамБи“
19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/425-774

Педагог за физичку културу
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да приложи: уверење о држављанству;
оверен препис дипломе о стеченом високом
образовању педагога за физичку културу на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) или оверен препис дипломе о завршеном високом образовању на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са законом; извод
из матичне књиге рођених.

Управник одмаралишта
УСЛОВИ: уверење о држављанству; оверен препис дипломе о стеченом VII или VI степену стручне спреме, извод из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара предшколске установе, на број
тел. 030/425-160.
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техничка школа
мајданпек

Професор математике
2 извршиоца

Професор математике
за 56% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), као
и да има одговарајуће образовање. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања.

ош „Бранко радичевиЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/428-881

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, односно до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити лица која
испуњавају следеће услове: стечено средње
образовање, познавање ромског језика, поседовање сертификата о завршеној обавезној обуци
за педагошког асистента. Уз пријаву на конкурс
приложити: диплому о завршеној одговарајућој
школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о завршеној школи ромологије, сертификат о завршеној обавезној обуци за педагошког
асистента. Документа не смеју бити старија од 6
месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
на конкурс са комплетном документацијом слати на адресу школе. Неблаговремене и пријаве
са некомплетном документацијом неће се разматрати.

школа За основно
муЗичко оБраЗовање
„ранко кривиЋ“
19250 Мајданпек, Пролетерска бб
тел. 030/581-435, 588-435

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају држављанство РС, одговарајуће
образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама
система васпитања и образовања, да поседују
лиценцу, односно положен стручни испит, испит
за директора, најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, да поседују
стручне и организационе способности. Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да приложе:
доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), оверен
препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној
спреми (завршена музичка академија), оверен
препис (фотокопију) уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, испиту за директора и потврду о радном искуству у
области образовања и васпитања, преглед кретања у служби са биографским подацима, доказе
о својим стручним и организационим способностима, уверење да нису осуђивани правоснажном
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пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, лекарско уверење да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, план рада
директора за мандатни период. Директор се бира
на период од 4 године. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

в ра њ Е

дом ученика средњих
школа
17530 Сурдулица, Бело Поље бб
тел. 017/815-255

Кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник
куварског смера; да кандидат има држављанство Републике Србије, да је пунолетан; да има
општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Уз пријаву кандидат је дужан да достави: доказ о
стручној спреми у оригиналу или оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених у оригиналу, доказ о држављанству, потврду о неосуђиваности за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, и да се против кандидата не води
поступак за наведена кривична дела. Уверење
о општој здравственој способности доставља по
огласу изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.

врШац

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

Наставник физике

са 30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће
образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011) и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002,
4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007,
17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008,
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010): професор физике; дипломирани физичар; професор
физике и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; професор физике и основе технике; дипломирани педагог за физику и основе
технике; професор физике и математике; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар
за примењену физику и информатику; професор физике и хемије за основну школу; професор физике и основа технике за основну школу;
дипломирани физичар за примењену физику;
професор физике за средњу школу; дипломирани физичар истраживач; дипломирани професор
физике и хемије за основну школу; дипломирани
професор физике и основа технике за основну
школу; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани педагог за

физику и општетехничко образовање ОТО; дипломирани астроном, смер астрофизика. Поред
одговарајућег образовања, кандидат мора да
испуњава следеће опште услове: да је држављанин РС, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да
поднесе доказе о испуњавању напред наведених
услова: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе, оригинал или оверену копију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге
рођених. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити
на горенаведену адресу.

ЗајЕчар

ош „Ђура јакшиЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Педагошки асистент
УСЛОВИ: одговарајуће образовање-IV степен
стручне спреме, познавање ромског језика,
завршена уводна обука за педагошког асистента; 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; да
је држављанин Републике Србије; други услови
прописани законом, другим прописима или актом
о систематизацији радних места у установи. Уз
пријаву на конкурс приложити: оверен преписфотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених.

Наставник немачког језика

за 22,22% радног времена, за рад
у издвојеном одељењу школе у
Лубници

медицинска школа
19000 Зајечар
Кнегиње Љубице 3-5

Доктор медицине, наставник
стручних предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Доктор медицине, наставникприправник

са 38% радног времена, на одређено
време од две године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; 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. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба
да испуњава услове у погледу тражене стручне
спреме, утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
сарадника у настави у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008,
5/2011 и 8/2001), као и услове предвиђене у члану 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
Као доказе о испуњености услова, кандидат уз
пријаву прилаже: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених. Докази се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова доставити препорученом поштом, у року
од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање (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
4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године) и
у складу са 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 предмета у основној школи;
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; да
је држављанин Републике Србије; други услови
прописани законом, другим прописима или актом
о систематизацији радних места у установи. Уз
пријаву на конкурс приложити: оверен преписфотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу или доставити лично, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

предшколска установа
„ЂулиЋи“
19000 Зајечар
Насеље Краљевица бб

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2012/2013. годину

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање-IV степен стручне спреме, познавање
ромског језика; завршена уводна обука за педагошког асистента; да 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. Доказ
о неосуђиваности кандидата прибавља уста-
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нова. Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност прибавља установа. Услов да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уз пријаву и биографију доставити:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; сертификат о завршеној уводној обуци
за педагошког асистента; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је осам
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ГимнаЗија

19000 Зајечар
Кнегиње Љубице 3-5

Наставник грађанског васпитања
на одређено време, за 55% радног
времена

Наставник шпанског језика

лице које има одговарајуће образовање из члана
8 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидати су обавезни да уз пријаву и биографију приложе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу; потврду о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених
(не старији од шест месеци). Уверење из казнене
евиденције из члана 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитањаустанова прибавља по службеној дужности, пре
доношења одлуке о избору кандидата, а доказ о
испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 2
(лекарско уверење)-изабрани кандидат је дужан
да достави пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

за 11% радног времена

Наставник немачког језика

ош „доситеј оБрадовиЋ“

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
СРС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2005, 1/2007,
7/2008 и 8/2011), тј. да има одговарајуће образовање предвиђено чланом 120 став 1 тачка 1
Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
испуњава остале услове из члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати у предвиђеном року, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву доставити доказ о стручној спреми и држављанству.

Наставник физике

за 11% радног времена

предшколска установа
„Буцко“

Вражогрнац

са 20% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Кандидат подноси следећу конкурсну документацију:
диплому о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству. Документација се подноси у оригиналу или у овереној фотокопији-овера надлежног општинског органа не старија од 6 месеци.
Уз тражену документацију доставити и извод из
матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања огласа.

ош „15. мај“

19209 Мали Јасеновац
тел. 019/461-211

18230 Сокобања
Митрополита Михаила 16
тел. 018/830-249

Наставник математике

Директор

Наставник руског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање; да 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; да има држављанство
Републике Србије. За директора предшколске
установе може да буде изабрано лице које има
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање пет година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања. За директора
предшколске установе може да буде изабрано
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19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб

Наставник физике

са 40% радног времена

Наставник француског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 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; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије. Услов да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доказује се лекарским
уверењем које изабрани кандидат доставља накнадно, пре закључења уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву поднети: диплому о стеченом
одговарајућем високом образовању; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених.
Пријаву на конкурс са документацијом доставити
лично или на адресу школе, у року од осам дана
од дана објављивања. Документација се подноси
у оригиналу или у овереној фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Додатне информације на број телефона: 019/440-116.

ош „серво михаљ“

23206 Мужља, Мађарске комуне 55

са 44% радног времена

Школски педагог

са знањем мађарског језика

са 30% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање, а према члану 8
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи. У радни однос у установи, према члану 120
Закона о основама система образовања и васпитања, може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће
образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије. Докази
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ош „хајдук вељко“

ЗрЕњанин

са 90% радног времена

на период од четири године

о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се
уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз наведену документацију доставити и извод из матичне
књиге рођених са јединственим матичним бројем
грађана. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у обзир. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидат ће бити писменим путем обавештен о исходу конкурса. Ближа обавештења
могу се добити на горенаведени број телефона.

УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани
педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог,
дипломирани педагог.

Наставник музичке културе

са знањем мађарског језика, за рад у
мађарским одељењима, на одређено
време до 31. августа 2013. године
УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар - музички педагог, дипломирани музички
педагог, дипломирани музичар - композитор,
дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент, дипломирани музичар - музико-

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

Наука и образовање
лог, дипломирани музиколог, наставник музичке
културе, дипломирани диригент, дипломирани
музичар - акордеониста, дипломирани музичар
- гитариста, дипломирани музичар - соло певач,
дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, 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 обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста,
дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани
музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене
музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима (подноси се пре закључења
уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (прибавља школа);
држављанство Републике Србије. Посебан услов:
знање мађарског језика. Послове наставника у
школи у којој се образовни-васпитни рад остварује на језику националне мањине, може да обавља лице које је стекло средње, више или високо
образовање на језику националне мањине или је
положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву на
конкурс доставити: оригинал, оверену фотокопију или оверен препис дипломе о траженој врсти
и степену стручне спреме; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; доказ о знању мађарског језика; извод
из матичне књиге рођених. Рок за подношење
пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Молбе
и потребна документа о испуњавању наведених
услова доставити на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“.

ош „никола тесла“
23216 Банатско Карађорђево
Солунских добровољаца 19
тел. 023/835-058

Наставник енглеског језика
у другом циклусу основног
образовања и васпитања

на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства,
са 87,77% радног времена у матичној
школи

Наставник српског језика

са 95% радног времена у матичној
школи

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу у Торди,
где се настава изводи на мађарском
језику, са 88,89% радног времена

Обука
за као
Наставник
српског
активно
нематерњег језика
за рад у издвојеном
тражењеодељењу у Торди,
на одређено време ради замене
посла
одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник разредне наставе

за рад у комбинованом одељењу
у издвојеном одељењу у Торди, на
одређено време

Наставник енглеског језика

за рад у издвојеном одељењу у
Торди, где се настава изводи на
мађарском језику, на одређено време
до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства, са 84,44% радног времена
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова,
кандидати треба да испуњавају и услове из члана 8 став 2 и 3 и члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11), као и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласникПросветни 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) или 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, 1/89, „Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 4/2003, 10/2004, 3/2005, 9/2005,
4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 8/2008, 4/2009).
Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ош „доситеј оБрадовиЋ“
23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2

Спремачица

за рад у вртићу основне школе
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене чл. 24 до 26 Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), чл. 120
и 121 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11), као и Правилником о организацији и
систематизацији послова у ОШ „Доситеј Обрадовић“, Фаркаждин. Кандидат треба да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном 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 кандидат треба да приложи: сведочанство о завршеној основној школи; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Наведена документа доставити у фотокопији. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима и оверене фотокопије прилажу се приликом закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
прибавља установа. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса
је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Конкурсна документација се
не враћа. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), чл. 120
и 121 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11), као и Правилником о организацији и
систематизацији послова у ОШ „Доситеј Обрадовић“, Фаркаждин. Кандидат треба да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 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 кандидат треба да приложи:
сведочанство о завршеној школи куварске струке (најмање II степен); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Наведена документа доставити у фотокопији. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима и оверене фотокопије прилажу се приликом закључења уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за подношење пријава са доказима о
испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“.

ош „славко родиЋ“

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13

Наставник историје

на одређено време до повратка
одсутног запосленог, са 40% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да је пунолетан; да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08),
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; дипломирани историчар, професор историје, професор историје и
географије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија); диплому о стеченој стручној спреми
(оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оверена фотокопија-не старија од 6 месеци);
доказ о испуњености услова из тачке 3 конкурса (лекарско уверење)-подноси кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду.
Доказ из тачке 4 конкурса (уверење да лице није
осуђивано)-прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом доставити на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације
могу се добити на број телефона: 023/896-707.

Друштвена одговорност

Сервирка

Национална служба
за запошљавање

са 50% радног времена

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене чл. 24 до 26 Закона о раду („Службени
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ош „Ђура јакшиЋ“

23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и
54/09), кандидат треба да испуњава и посебне
услове утврђене у члану 25 Правилника о организацији и систематизацији послова: 1. најмање
15 година старости (општи услов); 2. да има
одговарајуће образовање: завршена основна
школа; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
4. да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 5. држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс приложити радну биографију, а кандидат је дужан да обавезно достави следећа документа: извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија); доказ
о одговарајућем образовању (оверена фотокопија сведочанства о завршеној основној школи); лекарско уверење (оригинал или оверена
копија)-пре закључења уговора о раду; извештај
из казнене евиденције ПУ (школа прибавља по
службеној дужности); уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија). Услови тражени
овим конкурсом доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Доказе о испуњености услова под тач. 1, 2 и 5 кандидат обавезно подноси уз пријаву на конкурс,
под тачком 3 изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду, а доказ под тачком
4 прибавља школа. Копије докумената морају
бити уредно оверене и школа их не враћа. Рок за
подношење пријава са доказима о испуњавању
услова конкурса је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
на конкурс са свом конкурсом траженом документацијом и назнаком на коверти: „За конкурс“,
слати на адресу школе.

35000 Јагодина
Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Физичка култура са методикама
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за
ужу педагошку научну област
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцент за
ужу научну област Медицинскопсихолошке науке (интерполарни
ниво)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира, услови прописани чланом
64 став 5 (за избор у звање доцента) и чланом
64 став 7 ( за избор у звање ванредног професора) Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), Статутом Факултета и Правилником о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, способност за наставни рад и
непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона
о високом образовању. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверене фотокопије диплома о завршеним основним студијама, академском називу
магистра наука и научном степену доктора наука, биографију са подацима о досадашњем раду,
списак објављених научних и стручних радова,
као и саме радове и друге доказе о испуњености
услова по овом конкурсу. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

35250 Параћин
Глождачки венац 23а
тел. 035/563-930

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, односно до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме,
завршена обука за педагошког асистента, држављанство Републике Србије, да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (овај доказ прибавља школа). Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да достави: доказ о одговарајућој стручној спреми (оверен препис дипломе), уверење
о држављанству-не старије од 6 месеци, извод
из матичне књиге рођених, сертификат издат од
стране Министарства просвете о завршеној уводној обуци за педагошког асистента. Уверење о
здравственој способности доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Докази
о испуњености наведених услова морају бити у
овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник ликовне културе

са 75% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
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 правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (овај доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да достави следећа документа: краћу
биографију, оверену копију дипломе о стеченом
високом образовању, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (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.
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са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине-VII степен стручне
спреме, положен стручни испит за лиценцу.

Наставник услуживања са
практичном наставом, за
практичну наставу
УСЛОВИ: конобар, специјалиста или виши стручни радник-комерцијалист угоститељства-VI степен стручне спреме, положен стручни испит за
лиценцу.

Наставник психологије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани психолог или професор
психологије-VII степен стручне спреме, положен
стручни испит за лиценцу.

Наставник познавања робе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије или
дипломирани хемичар-VII степен стручне спреме, положен стручни испит за лиценцу.

Наставник хемије

са 5% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани хемичар или професор хемије-VII степен стручне спреме, положен
стручни испит за лиценцу.

са 30% радног времена

Наставник математике

Педагошки асистент

Наставник здравствене културе

Наставник француског језика

35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/562-710

основна школа
„момчило поповиЋ
оЗрен“

средња школа
„свилајнац“
35210 Свилајнац
тел. 035/321-408

ош „Ђура јакшиЋ“

јагодина
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УСЛОВИ: дипломирани филолог или професор француског језика и књижевности-VII степен стручне спреме, положен стручни испит за
лиценцу.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са боловања-породиљског
одсуства
УСЛОВИ: дипломирани филолог или професор енглеског језика и књижевности-VII степен стручне спреме, положен стручни испит за
лиценцу.

Наставник ликовне културе

на одређено време до повратка
запослене са боловања-породиљског
одсуства, са 40% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани сликар или вајар-VII степен стручне спреме, положен стручни испит за
лиценцу.

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности-VII степен стручне спреме, положен стручни
испит за лиценцу.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да
доставе: оверен препис дипломе о стеченом
образовању, оверен препис уверења о положеном испиту за лиценцу, лекарско уверење о

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

Наука и образовање
здравственој способности, уверење о неосуђиваности, уверење о некажњавању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
доказ о извршеној провери психофизичких способности код надлежне службе за послове запошљавања. Документа која се прилажу као доказ
о испуњености услова не могу бити старија од
шест месеци, а копије морају бити оверене. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

КиКинда

висока школа
струковних студија
За оБраЗовање васпитача
у кикинди
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250
е-mail: vsov@businter.net

Наставник за област педагошких
и андрагошких наука, за предмет
из области педагошких наука
са 70% радног времена, доктор
педагошких наука

УСЛОВИ: У звање професора струковних студија
може да буде изабран кандидат који има научни
степен доктора наука, у научној области за коју
се бира, објављене научне радове и који показује способност за наставни рад. Поред наведене
стручне спреме, кандидати треба да испуњавају
и услове предвиђене Законом о високом образовању и актима школе: држављанство Републике
Србије, здравствена способност, да нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело
у складу са чл. 62 став 4 Закона о високом образовању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу:
биографију са подацима о досадашњем раду;
препоруку која садржи преглед и мишљење о
научном и стручном раду кандидата из установе
у којој је кандидат изводио наставу у претходном периоду, која садржи оцену о резултатима
ангажовања у настави и развоју наставе и другим резултатима оцењивања кандидата; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом
докторату; списак научних и стручних радова
и саме радове које су у могућности да доставе;
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; доказ о држављанству
у оригиналу или у овереној фотокопији-не старији од 6 месеци; лекарско уверење о здравственој способности (доставља изабрани кандидат);
доказ у вези осуђиваности кандидата прибавиће
школа службеним путем.
ОСТАЛО: Непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се узимати у
разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла
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сиГурност
самопоуЗдање

Васпитач

за рад у одељењу на мађарском
наставном језику у Кањижи
3 извршиоца

дечји вртиЋ
„снеЖана-хоФехерке“

Васпитач

24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-571

за рад у одељењу на мађарском
наставном језику у Хоргошу

Васпитач на мађарском језику

Васпитач

на одређено време за школску
2012/2013. годину
4 извршиоца

за рад у одељењу на мађарском
наставном језику у Кањижи, замена
одсутне запослене на фукцији до
15.10.2013. године

Васпитач на српском језику
на одређено време за школску
2012/2013. годину
2 извршиоца

Васпитач

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
више образовање, односно високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне
студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије)-васпитач,
у складу са законом (доказ-оверена фотокопија
дипломе); лекарско уверење о психофизичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству.

Медицинска сестра-васпитач

за рад у одељењу на мађарском
наставном језику у Кањижи, замена
одсутне запослене до 31.08.2013.
године

Васпитач

за рад у одељењу на мађарском
наставном језику у Кањижи, на
одређено време, а најдуже до
31.08.2013. године
3 извршиоца

Васпитач-приправник

за рад у одељењу на мађарском
наставном језику у Кањижи, на
одређено време од 12 месеци

Васпитач

за рад у одељењу на мађарском
наставном језику у Мартоношу,
замена одсутне запослене на
породиљском одсуству

на одређено време за школску
2012/2013. годину
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
средње образовање-медицинска сестра-васпитач, у складу са законом (доказ-оверена фотокопија дипломе); лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Васпитач

за рад у одељењу на мађарском
наставном језику, замена одсутне
запослене, у Орому

Васпитач

за рад у одељењу на мађарском
наставном језику у Хоргошу, на
одређено време, а најдуже до краја
школске 2012/2013. године
3 извршиоца

Васпитач-приправник

за рад у одељењу на српском
наставном језику у Кањижи, на
одређено време од 12 месеци

предшколска установа
„наши Бисери“

Васпитач

24420 Кањижа, Карађорђева 30
тел. 024/874-380

за рад у одељењу на српском
наставном језику у Кањижи, замена
одсутне запослене на породиљском
одсуству

Кувар

за рад у Хоргошу
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар; психичка, физичка и здравствена способност за
рад; 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, предвиђен је пробни рад од 6 месеци. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције установа ће прибавити службеним путем.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

Васпитач српског као нематерњег
језика

на одређено време, а најдуже до краја
школске 2012/2013. године

Васпитач

за рад у одељењу на српском
наставном језику у Велебиту, замена
одсутне запослене на породиљском
одсуству
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 (за
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радна места под бр. 1-9: завршена на мађарском
језику, а за радна места под бр. 10-13: завршена
на српском језику); 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. Уз
пријаву на конкурс доставити: краћу биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење доставља
се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције установа ће прибавити службеним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Спремачица

на одређено време до 31.08.2013.
године, због повећаног обима посла,
за рад у Хоргошу

Спремачица

на одређено време, а најдуже до
31.08.2013. године, због повећаног
обима посла, за рад у Кањижи

Спремачица

на одређено време, а најдуже до
31.08.2013. године, због повећаног
обима посла, за рад у Орому

КосовсК а миТровиц а

машинска школа
приштина-преоце

за 8 часова недељно

Секретар

Васпитач

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да је стекао одговарајуће високо образовање: VII степен стручне спреме, дипломирани
правник који је стекао високо образовање на студијама у трајању од најмање 4 године и остали
услови прописани чл. 68 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву на конкурс
доставити: доказ да кандидат има одговарајуће
образовање (прописану врсту и степен стручне
спреме), извод из матичне књиге рођених (оверена копија), уверење о држављанству (оверена копија), фотокопију личне карте (оверена
копија). Лекарско уверење доставити пре закључења уговора о раду (не старије од 6 месеци),
уверење о неосуђиваности прибавља школа по
службеној дужности. Пријаве поднети у року од 8
дана од дана објављивања, лично или на адресу
школе. Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати.

ош „аца маровиЋ“
сшц „свети сава“

Педагог за музичко васпитање

за 4 наставна часа (25% радног
времена)

Обука за
активнО
Обука за
тражење
активно
тражење
пОсла
посла
28

Наставник српског језика

за 13 наставних часова (92,85%
радног времена), на одређено време
до повратка запосленог са мировања
радног односа

Наставник руског језика

за 8 наставних часова (57,14% радног
времена)

Наставник физике
Ложач

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове стручне спреме предвиђене Правилником о
врсти стручне спреме за рад наставника у ОШ;
за радно место ложач: I степен стручне спреме.
Кандидати у ужем кругу за наставнике, пре одлучивања о избору, дужни су да прођу проверу
психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Уз пријаву доставити: диплому или оверену фотокопију,
уверење о стручном испиту-лиценци, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре ступања на рад. Пријаве слати на горенаведену адресу или доставити лично. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Некомплетне и неблаговремено
достављене пријаве неће се разматрати.

| Број 484 | 26.09.2012.

за предшколски рад у припремном
одељењу
УСЛОВИ: За оба радна места предвиђена је одговарајућа стручна спрема, прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у ОШ „Владо
Ћетковић“. Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чл. 111 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати који конкуришу уз пријаву подносе следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о завршеној високој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење да су држављани Републике
Србије, доказ да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
шест месеци или нису правоснажном пресудом
осуђени за кривично дело против достојанства
личности и морала. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Сва потребна документа слати на горенаведену
адресу. Непотпуна и неблаговремено приспела
документа неће се разматрати.

К ра г У ј Е в а ц

38210 Косово Поље

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

38220 Косовска Митровица
Џона Кенедија 17
тел. 028/425-563

Професор ромског језика

38204 Лапље Село

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену фотокопију сведочанства, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Лекарско уверење доставља се пре закључења
уговора о раду. Извод из казнене евиденције
установа ће прибавити службеним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

УСЛОВИ: специјалиста струковни васпитач-за
музичко васпитање; 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. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Лекарско уверење доставља се пре закључења
уговора о раду. Извод из казнене евиденције
установа ће прибавити службеним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

ош „владо ЋетковиЋ“

правни Факултет
у краГујевцу

34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-516

Сарадник у звању асистента за
ужу Привредноправну научну
област

на период од три године, са условима
из чл. 127 Статута Правног факултета
у Крагујевцу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник; други општи и посебни услови
прописани Законом, Статутом и другим актима Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса слати
на горенаведену адресу.

основна школа
„вук стеФановиЋ
караЏиЋ“
34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће високо образовање
прописано чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, педагога или психолога стечено на студијама другог степена (дипломске академске студијеНационална
- мастер, специјалистичке
служба академске студије или специјалистичке струковне
за
запошљавање
студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.
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Наука и образовање
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има дозволу за
рад за наставника, педагога или психолога; да
има обуку и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - кандидат је дужан
да достави пре закључења уговора о раду; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа - пре доношења
одлуке о избору) и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат
је у обавези да достави: уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци;
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду да има најмање 5 година рада
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; извод из
матичне књиге рођених; радну биографију и
оквирни план рада за време мандата и доказе
о организационим способностима. Програм обуке за директора школе и Правилник о полагању
испита за директора школе нису донети, па ће
изабрани кандидат бити у обавези да у законском року положи испит за директора. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Ближе информације у вези
конкурса могу се добити у секретаријату школе,
на број телефона: 034/335-464. Пријаве са доказима о испуњености услова тражених конкурсом
подносе се у затвореним ковертама, са назнаком:
„Конкурс за директора“, непосредно секретару
школе или поштом, на горенаведену адресу.

К ра љ Е в о

шумарска школа
краљево

36000 Краљево, Карађорђева 262
тел. 036/352-800, 352-332

Наставник енглеског језика
за 22% радног времена

Наставник у подручју рада
Шумарство и обрада дрвета,
област Обрада дрвета, за
предмете: Аутоматизација
производње, Нацртна геометрија,
Својства материјала, Припрема
производње, Економика и
организација производње-у
својству приправника
за 70% радног времена, на одређено
време до две године

Наставник у подручју рада
Грађевинарство и геодезија,
област Геодезија, за предмете:
Геодетска мерења и рачунања,
Геодезија, Техничка обрада у
премеру-у својству приправника
на одређено време до две године

Наставник у подручју рада
Грађевинарство и геодезија,
област Геодезија, за предмете:
Геодетска мерења и рачунања
и Геодетски планови-у својству
приправника

ош „вук караЏиЋ“
36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник математике
Наставник математике

на одређено време до две године, за
20% радног времена

на одређено време до повратка
запосленог изабраног на функцију

Наставник у подручју рада
Шумарство и обрада дрвета,
област Шумарство, за
предмете: Шумска ботаника,
Ботаника, Педологија са
геологијом, Дендрологија са
фитоценологијом
Наставник у подручју рада
Шумарство и обрада дрвета,
област Шумарство, за предмете:
Безбедност и здравље на раду,
Искоришћавање шума, Алати
и механизација у шумарству,
Уређаји и опрема, Педологија са
геологијом
на одређено време до краја школске
2012/2013. године, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник у подручју рада
Шумарство и обрада дрвета,
област Шумарство, за предмет:
Производња и гајење дивљачи

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
20% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни
однос може да буде примљено лице које има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и Правилником 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, 5/2011 и 8/2011).

Чистачица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На конкурс се могу пријавити кандидати који поред
општих услова предвиђених законом испуњавају
и посебне услове предвиђене чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања:
одговарајуће образовање (одговарајућа врста и
степен стручне спреме предвиђени чл. 8 ст. 2
тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања - „Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи;
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања,
држављанство Републике Србије. Уверење о
неосуђиваности школа прибавља по службеној
дужности, а лекарско уверење се прилаже по
доношењу одлуке о избору. Уз пријаву на конкурс приложити и одговарајућу документацију,
којом се доказује испуњеност услова предвиђених Законом и Правилником и овим конкурсом:
диплому о стеченом одговарајућем образовању,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених (документација се доставља у оригиналу или у овереним фотокопијама). У пријави
на конкурс обавезно нагласити на које радно
место кандидат конкурише, сходно расписаном
конкурсу. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве
без доказа о испуњавању свих услова конкурса,
пријаве чији докази нису у складу са условима
конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу школе или донети лично у просторије
школе, радним даном од 09,00 до 12,00 часова.

КрУШЕвац

ош „свети сава“

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
осмогодишња школа.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Кандидати
заједно са пријавом подносе оверене фотокопије
следећих докумената: дипломе о степену и врсти стручне спреме, а за радно место чистачица:
сведочанство о завршеној осмогодишњој школи;
уверење о држављанству. Лекарско уверење
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаву на конкурс,
са потребним документима, кандидати подносе у
року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. У пријави кандидати треба да наведу
адресу и контакт телефон. Ближа обавештења
могу се добити на бројеве телефона: 036/352800 или 352-332, код секретара школе.

37208 Читлук, Ратка Пешића 113
тел. 037/692-695

Наставник историје

за 15% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајући степен и врста образовања према Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин
Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену
копију дипломе о стеченом образовању, оверену
копију уверења о положеном стручном испиту,
односно лиценци (уколико поседују исто), уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Пријаве слати на наведену адресу.
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ош „станислав Бинички“
37252 Јасика
Станислава Биничког бб
тел. 037/671-103

предшколска установа
„вукица митровиЋ“

Домар-ложач
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електротехничке, водоинсталатерске или машинске струке, пет година радног искуства на овим
пословима; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Репулике
Србије. Пријављени кандидати су дужни да уз
пријаву доставе доказ о стручној спреми и радном искуству, као и уверење о држављанству.
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на
наведену адресу.

ош „драГомир марковиЋ“
37000 Крушевац
Ћирила и Методија 20
тел. 037/446-890

16000 Лесковац
тел. 016/255-366

на одређено време од 12 месеци, за
школску 2012/2013. годину
УСЛОВИ: одговарајуће образовање-најмање
средње образовање-доказ се подноси уз пријаву на конкурс; да кандидат има завршен програм обуке за педагошког асистента (уводни
модул) - доказ се подноси уз пријаву на конкурс;
да познаје ромски језик (у складу са чланом 121
став 8 Закона о основама система образовања
и васпитања) - доказ се подноси уз пријаву на
конкурс; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - доказ
се подноси пре закључења уговора о раду; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља школа; да има држављанство Републике Србије - доказ се поноси уз
пријаву на конкурс.

ош „свети сава“
37240 Трстеник
Б. Спасојевић бб
тел. 037/717-411

Наставник француског језика

Медицинска сестра-васпитачприправник
УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену
средњу медицинску школу-васпитачког или
педијатријског смера-IV степен стручне спреме.

Васпитач

4 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену вишу
школу за образовање васпитача, односно VI степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама
другог степена или студијама у трајању од три
године.

Педагошки асистент

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, да
кандидат има положену обуку за педагошког
асистента; да поседује сертификат Министарства
просвете о завршеној обуци за педагошке асистенте.
ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике
Србије; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља установа по службеној
дужности). Уз пријаву приложити: краћу биографију (CV); уверење о држављанству; оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом-доставља се пре закључења уговора. Наведена документа не смеју бити
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије
морају бити оверене од стране надлежног органа
као доказ да су верне оригиналу. Проверу психофизичких способности за рад са децом извршиће
Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити у установи, на број телефона: 016/255-366.

са 45% норме, за рад у подручном
одељењу школе у Попини, на
одређено време, у својству
приправника
УСЛОВИ: Потребно је да кандидати задовољавају опште услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања, као и услове предвиђене Правилником о стручној спреми
наставника и стручних сарадника у основној
школи; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге држављана; доказ о стеченој
стручној спреми-оригинале наведених докумената или оверене фотокопије. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Олука о избору биће донета у законском року.
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ош „БраЋа риБар“
15317 Доња Борина
тел. 015/7796-048

Секретар

на одређено време за школску
2012/2013. годину, односно до
31.08.2013. године

Педагошки асистент

30

лоЗниц а

лЕсКовац

најкраћи пут
до посла

на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник мастер или дипломирани правник
на основним студијама у трајању од четири године, са положеним испитом за секретара. Поред
услова наведених законом, услова у погледу
стручности, кандидати треба да испуњавају
и друге посебне услове: психичка, физичка и
здравствена способност; да су држављани РС,
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Као доказе о испуњавању услова, кандидат уз пријаву са кратком биографијом подноси:
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне
књиге рођених-оригинал или оверена копија,
уверење о држављанству-не старије од 6 месеци-оригинал или оверена копија, лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду,
уверење о неосуђиваности прибавља школа.
Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања, са назнаком: „За конкурс
за секретара“. Избор између пријављених кандидата биће извршен у року од 30 дана од истека
рока за пријаву на оглас. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ниШ

природно-математички
Факултет
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног
или редовног професора за ужу
научну област Теоријска физика,
на Департману за физику
на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор физичких наука.

Наставник у звању доцента
или ванредног професора за
ужу научну област Друштвена
географија, на Департману за
географију
на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор географских наука.

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Зоологија, на Департману за
биологију и екологију
на одређено време од 60 месеци

Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Биотехнологија, на Департману
за биологију и екологију
на одређено време од 60 месеци

Сајмови
запошљавања

УСЛОВИ: доктор биолошких наука.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да за сва радна места предвиђена овим конкурсом доставе:
пријаву; биографију; оверен препис дипломе

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

Наука и образовање
о докторату; списак научних радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак радова доставити и у електронском облику,
за сваки рад у часопису навести одговарајући
линк). Рок за пријаву је 15 дана.

ош „аца синадиновиЋ“
Лоћика, 18212 Тешица
тел. 018/610-400

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме и
положена обука за педагошке асистенте; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (уверење 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 (уверење прибавља школа). Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
сертификат Министарства просвете о положеној
обуци за педагошке асистенте; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених.
Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

нови сад

основна школа
„петар петровиЋ њеГош“
21460 Врбас, Палих бораца 34
тел. 021/707-170
е-mail: оsppnjegos@open.telekom.rs

Професор разредне наставе у
одељењу продуженог боравка, за
ученике од I до IV разреда
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако
има одговарајуће образовање у складу са чл. 8
и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник-Просветни гласник РС“,
бр. 66/96, 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, 4/2009I, 4/2009-II, 9/2009 и 3/2010). Наставу и друге
облике образовно-васпитног рада у разредној
настави може да изводи: 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. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен
препис/фотокопију дипломе о завршеном образовању; уверење о држављанству Републике
Србије; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Документа и уверења не могу бити старија од 6 месеци.
Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

Сарадник у настави за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Рачунарска
графика

Факултет техничких
наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Расписује конкурс за изборе у звања и
заснивање радног односа за следећа
радна места:
Редовни професор за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Телекомуникације
и обрада сигнала
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротехничке струке, вишегодишње искуство у
држању наставе као што су акустика и аудиотехника, обрада сигнала и говорне технологије;
искуство у руковођењу истраживачко - развојним пројектима из области говорних технологија
и услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању.

Доцент или ванредни професор
за ужу стручну, уметничку,
односно научну област
Зградарство-грађевинске и
архитектонске конструкције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мастер
инжењер електротехнике и рачунарства и услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и
пријем у радни однос (навести прецизан назив
уже научне области), доказе о испуњености
услова конкурса: краћу биографију, оверене
фотокопије диплома, доказ о држављанству,
списак објављених научних радова, књиге и саме
радове. Пријаве слати на горенаведену адресу
за сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве.
Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

вртиЋ и предшколска
установа „анЂео чувар“
21000 Нови Сад, Камењар III бр. 7
е-mail: оffice@аndjeocuvar.com

Педијатријска сестра-васпитач
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске струке, радно искуство на пословима
пројектовања објеката високоградње и партерног уређења, у најмање пет пројеката националног значаја, искуство у наставном процесу
као наставник у трајању од најмање 4 године из
предмета који припадају уно Зградарство-грађевинске и аритектонске конструкције и услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Организације и
технологије транспорта

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријска
сестра, знање руског језика-конверзацијски
ниво. Предност имају лица са лиценцом за васпитача. Кандидати који прођу у други круг биће
контактирани у року од 8 дана. Рок за пријављивање је 15 дана.

основна школа
„свети кирило и
методије“

21000 Нови Сад, Камењар III бр. 7
е-mail: оffice@оssvkiriloimetodije.rs

Професор енглеског језика
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничке
струке, област саобраћајно инжењерство и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Организације и
технологије транспорта

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању, да кандидат поседује сопствено возило. Кандидати који прођу у други круг биће контактирани у року од 8 дана.

предшколска установа
„детињство“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47а

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничке
струке, област саобраћајно инжењерство и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Уметност
примењена на архитектуру,
технику и дизајн-цртање за
анимацију
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мастер
ликовни уметник, радно искуство у извођењу
вежби и услови прописани чланом 71 Закона о
високом образовању.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос у складу са чл. 120
и 121 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити:
радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању; оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); посебно лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом се доставља пре
закључења уговора о раду. Извод из казнене
евиденције установа ће прибавити службеним
путем. Све фотокопије морају бити оверене од
стране надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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школа За посеБно
основно муЗичко
оБраЗовање
„јосип славенски“
21000 Нови Сад, Радничка 19а

Наставник клавира

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, а у складу са Правилником о
врсти стручне спреме у основној музичкој школи; 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
(доказ подноси школа); држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије дипломе и других докумената. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

панчЕво

основна школа
„аксентије максимовиЋ“
26227 Долово
Аксентијa Максимовића 1
тел. 013/2634-207

Професор математике
Професор физичког васпитања

на одређено време до краја школске
године, до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: пријава на конкурс, фотокопија дипломе (оверена), уверење да кандидат није под
истрагом (суд), уверење о држављанству (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија), лекарско уверење се подноси након закључења уговора о раду, психофизичке способности кандидата оцењује Национална служба за запошљавање. Оверене фотокопије
не могу бити старије од 6 месеци. Својеручно
потписане пријаве са биографијом доставити на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Tржиштe рада

аналитички приступ
запошљавању
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ош „Гоце делчев“

ош „2. октоБар“
26322 Николинци, Главна 42
тел. 013/655-135, 655-196

26201 Јабука
Трг Бориса Кидрича 10
тел/факс: 013/2624-059

Наставник историје

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2012/2013. годину, до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање-најмање
средње образовање, да кандидат има завршен
програм обуке за педагошког асистента (уводни
модул), сходно Правилнику о програму обуке за
педагошког асистента („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2010-даље).

Професор ликовне културе

са 90% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
функције
УСЛОВИ: VII степен, дипл. сликар; академски
сликар-ликовни педагог; академски графичарликовни педагог; академски вајар-ликовни педагог; дипл. сликар-професор ликовне културе;
дипл. графичар-проф. ликовне културе; дипл.
вајар-проф. ликовне културе; дипл. графички
дизајнер-проф. ликовне културе; дипл. уметник
нових ликовних медија-проф. ликовне културе;
дипл. уметник фотографије-проф. ликовне културе; дипл. сликар-професор; дипл. вајар; дипл.
вајар-професор; дипл. графички дизајнер; дипл.
архитекта унутрашње архитектуре; дипл. сликар зидног сликарства; дипл. графичар; дипл.
графичар-професор; проф. ликовне уметности;
наставник ликовне уметности; лице са завршеним факултетом ликовних уметности; лице са
завршеним факултетом примењених уметности.

Васпитач

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање-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 студијемастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије)-васпитач, у
складу са законом.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава и посебне
услове: да има одговарајуће образовање (прописаним образовањем сматра се стручна спрема
прописана Правилником о врсти стручне спреме
за које се расписује конкурс); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа. Уз пријаву
на конкурс приложити: доказ о одговарајућем
образовању; уверење о држављанству-не старије од 6 месеци. Лекарско уверење доставља се
при закључењу уговора о раду. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
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са 35% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
функције директора
УСЛОВИ: Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Наставу
и друге облике образовно-васпитног рада у
предметној настави може да изводи лице са високом стручном спремом, у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени 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,
17/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009
и 4/2009), и то: професор историје, професор
историје и географије, дипломирани историчар.
Уз пријаву кандидат је дужан да достави: оверену фотокопију или препис дипломе о стеченом
високом образовању, уверење о држављанству
издато у последњих 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима-прибавља само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду, доказ
о познавању румунског језика-средње, више
или високо образовање на румунском језику или
положен испит из румунског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Настава
се изводи на румунском наставном језику.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Уз пријаву
на конкурс кандидат је дужан да приложи: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; оверен препис
дипломе о стеченој средњој стручној спреми;
сертификат издат од стране Министарства просвете о завршеној уводној обуци за педагошког
асистента; доказ о познавању ромског језика.
Лекарско уверење о психичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима прибавља само изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. Доказ о некажњаваности прибавља установа по службеној дужности.
ОСТАЛО: Пријаву са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса кандидат треба да
достави у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“, на адресу
школе.

ош „миша стојковиЋ“
Гај, Мише Стојковића 204
тел. 013/755-015
е-mail: оsgaj@оpen.telekom.rs

Наставник енглеског језика

за 12 часова недељно, у првом
циклусу основног образовања и
васпитања, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат треба 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 тачка 3а,
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односно висока стручна спрема и звање: професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност; према чл. 2 став 2 одређено
је да наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из страног језика
као обавезног предмета у првом циклусу основног образовања и васпитања могу да изводе
лица, и то: 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 става 2 тач. 2, 3, 4, 5, 8,
9 и 12 овог члана 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 спорта. Лице из става 2
тачка 3 овог члана у обавези је да положи испите
из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе. Лица из става
2 овог члана 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 спорта.
Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2 овог члана 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; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство РС.

Наставник чешког језика

за 2 часа недељно, на одређено време
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника који изводе образовноваспитни рад из изборних програма у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
27/87...3/10), односно висока стручна спрема и
звање: професор, односно дипломирани филолог за чешки језик и књижевност; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство РС.
ОСТАЛО: Поред пријаве са биографским подацима, на конкурс у оригиналу или у овереној
фотокопији приложити и извод из матичне књи-

ге рођених, уверење о држављанству-не старије
од шест месеци и диплому. Пријаве на конкурс
са траженом документацијом доставити у року од
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе.

пироТ

основна школа
„деспот стеФан
лаЗаревиЋ“
18330 Бабушница, 7. јули 26
тел. 010/385-021

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2012/2013. године (31.08.2013.
године), на одређено време
УСЛОВИ: завршена најмање средња школа,
завршен уводни модул програма за стручно
оспособљавање педагошких асистената (уверење Министарства просвете, науке и технолошког развоја), да су кандидати психички, физички и здравствено способни за рад са ученицима,
да нису осуђивани 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 кандидати достављају доказе о испуњавању тражених услова у овереној
фотокопији: доказ о одговарајућој стручној спреми; доказ о завршеном уводном модулу програма обуке педагошких асистената у организацији
Министарства просвете; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених/венчаних.
Уверење о здравственој способности достављају
изабрани кандидати пре закључења уговора о
раду. Податке о осуђиваности кандидата прибавља школа. Кандидати су у обавези да на основу
обавештења школе изврше проверу психофизичких способности за рад са ученицима. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се
достављају на адресу школе.

висока школа
струковних студија За
оБраЗовање васпитача
пирот

показао као наставник у раду, а уколико кандидат није имао педагошких искустава, на основу
квалитета посебног јавног предавања. Стицање
наставног звања заснива се на оствареним и
мерљивим резултатима целокупног рада појединца у следећим областима: у наставном раду,
научном, истраживачком, стручном, односно
уметничком и професионалном раду; ангажовању у развоју наставе и других делатности
високошколске установе и доприноса у широј
заједници. Уз пријаву на конкурс поднети: биографију са свим битним подацима - установа или
предузеће где је кандидат тренутно запослен и
професионални статус; година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет,
година уписа, научна област и наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање; знање светских језика-наводи: чита,
пише, говори, са оценом одлично, врло добро,
добро, задовољавајуће; кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или
фирма, трајање запослења и звање - навести
сва звања), списак радова и сами радови, остале податке: о наставном раду, научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу; о ангажовању у развоју наставе
и других делатности високошколске установе и
доприносу локалној и широј заједници; доказе
надлежних органа поводом чињенице да кандидат није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова
у високошколској установи. Пријаве се подносе у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир и разматрање.

ош „свети сава“

18300 Пирот, Саве Немањића 2

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2012/2013. годину
УСЛОВИ: молба-кратка биографија, одговарајуће
образовање-завршена уводна обука према Правилнику о програму обуке за педагошке асистенте, уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија). Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Молбе са потребном документацијом
слати на адресу школе или предати лично код
секретара школе.

Обука за
активно
тражење
посла

18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник у звању предавача у
области Ликовно образовање,
за наставне предмете: Ликовно
стваралачко изражавање,
Ликовне радионице за децу са
сметњама у развоју, Луткарство,
Ликовност у васпитнообразовним активностима

Стекните
конкурентску
на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: докторпредност
наука из области ликовне уметности и способност за наставни рад. Остали усло-

ви за избор наставника утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05
и др), препорукама о ближим условима за избор
у звања наставника Националног савета за високо образовање од 4. маја 2007. године и општим
актима школе, у складу са којима ће бити извршен избор; способност за наставни рад се установљава на основу резултата које је кандидат

Обука за активно
тражење посла

Посао се не чека,
посао се тражи
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Наука и образовање

поЖ арЕвац

средња школа

основна школа
„херој роса триФуновиЋ“
12370 Александровац
тел. 012/254-435

ош „вељко дуГошевиЋ“
12257 Турија
тел. 012/884-066

Наставник историје

12220 Велико Градиште
Житни трг 4
тел. 012/663-131

Наставник физике

са 60% радног времена

са 25% радног времена или 5 часова
недељно

Професор немачког језика

Наставник српског језика

Наставник енглеског језика

Професор француског језика

Наставник математике

Професор филозофије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег смера, према Правилнику о степену и
врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07 и 17/07), да кандидат има психофизичку и здравствену способност за рад са
децом, да се против кандидата не води истражни
поступак, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена правоснажна пресуда од најмање 6 месеци затвора
или да није правоснажном пресудом осуђиван за
кривично дело против достојанства личности и
морала, да испуњава опште услове предвиђене
законом; уверење о држављанству РС, диплома
о стеченом одговарајућем образовању, лекарско уверење о психофизичкој и здравственој
способности за рад са децом-прилаже кандидат
који буде примљен по конкурсу пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа накнадно. Проферу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Приложена
документа морају бити оригинална или у овереној фотокопији, а уверење о држављанству не
сме бити старије од 6 месеци. Пријаве на оглас
са документацијом доставити у року од 8 дана од
дана објављивања, на адресу школе.

са 60% радног времена
са 35% радног времена
са 50% радног времена

Професор социологије
са 30% радног времена

Професор услуживања са
практичном наставом
са 50% радног времена

Професор економске групе
предмета
Професор устава и права грађана
на одређено време до повратка
радника са функције, са 20% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11), Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 5/90, 5/91, 1/92, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004,
5/2005, 1/2007, 7/2008 и 8/2011), Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 2/07, 4/07, 7/08,
11/08 и 5/11). 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 6 месеци) и
уверење да се против њега не води судски поступак за дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци). Документа се
подносе у оригиналу или у овереној фотокопији.
Лекарско уверење подноси се непосредно пре
закључења уговора о раду, у складу са чланом
120 Закона о основама система образовања и
Национална
службаи неблаговремене пријаве
васпитања. Непотпуне
неће
бити
узете
у разматрање. Рок за пријављиза запошљавање
вање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе.
Све додатне информације могу се добити на број
тел. 012/663-131.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Програми
приправништва –
знање у пракси

највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Шанса за
младе
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са 72,15% радног времена
са 66,67% радног времена

Национална служба
за запошљавање

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

Наставник физике

са 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 8 и чл. 120 став 1 тач. 1 до
4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 51/2011),
а одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилнику
о врсти стручне спреме наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних програма у
основној школи. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовањуоригинале или оверене фотокопије-не старије
од шест месеци. Доказ о испуњености услова у
погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду, а проверу
психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши Национална служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља
установа. Пријаве се подносе на адресу школе.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 012/880100.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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са 50% радног времена или 10
часова недељно у првом циклусу
основног образовања и васпитања, за
рад у матичној школи и издвојеном
одељењу у Каони

Наставник немачког језика

са 44% радног времена или 8 часова
недељно

Наставник математике

са 88% радног времена или 16 часова
недељно

Наставник грађанског васпитања
са 15% радног времена или 3 часа
недељно

Наставник физике

са 30% радног времена или 6 часова
недељно

Наставник хемије

са 20% радног времена или 4 часа
недељно
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чланом 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), а одговарајуће
образовање према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основСАЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
ној школи („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). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: уверење о држављанству, диплому или
уверење о стеченој стручној спреми-оригинале или
оверене фотокопије-не старије од шест месеци.
Доказ да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључивања уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу
школе. Документа се прилажу у оригиналу или као
оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. По објављивању резултата конкурса учесници могу да подигну приложену документацију у секретаријату школе. За ближе информације обратити се на бројеве
телефона: 012/884-066 или 884-088.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање

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

Наука и образовање

основна школа
„Живојин Жика поповиЋ“
12254 Раброво, Светог Саве 30
тел. 012/885-120

Наставник немачког језика
Наставник историје

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
80% радног времена

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
55% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 24-26 Закона о раду, члана 8
став 2 тач. 1 и 2 и члана 120 став 1 тач. 1 до 4
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011),
а одговарајуће образовање према Правилнику
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању-оригинале или оверене
фотокопије-не старије од шест месеци. Доказ о
испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду, а проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима извршиће Национална
служба за запошљавање. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Ближе информације
о конкурсу могу се добити на број телефона:
012/885-120.

ош „миша ЖивановиЋ“
12253 Средњево
тел. 012/667-056

Наставник математике
Наставник математике
са 40% радног времена

Наставник немачког језика
са 80% радног времена

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и врсту
стручне спреме прописану Правилником о врсти
стручне спреме наставника, васпитача 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). Уз пријаву кандидати треба да доставе следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење доставља се непосредно пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за запошљавање. Пријаве са
потребном документацијом доставити на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

31337 Прибојска Бања

Професор ликовне културе

ош „никола тесла“
31337 Прибојска Бања

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат поседује високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
107/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове за наставника основне школе, за педагога и
психолога, да поседује дозволу за рад (лиценцу); да је прошао обуку и има положен испит за
директора; најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс доставе: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценци);
потврду о радном стажу у области образовања и
васпитања; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (не старије од 6 месеци);
радну биографију; оквирни план рада за време
мандата; уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Пријава која не садржи доказе о обуци
и положеном испиту за директора сматраће се
потпуном, јер програм обуке за директора школе
и подзаконски акт којим се регулише ова материја 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. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

на одређено време до краја школске
године, тј. до 31.08.2013. године, са
25% радног времена

Професор музичке културе

на одређено време до краја школске
године, тј. до 31.08.2013. године, са
25% радног времена

Професор физике

на одређено време до краја школске
године, тј. до 31.08.2013. године, са
30% радног времена

Професор енглеског језика

за рад у ИО Калафати и Мажићима,
на одређено време до краја школске
године, тј. до 31.08.2013. године, са
22,22% радног времена

Професор информатике

на одређено време до краја школске
године, тј. до 31.08.2013. године, са
10% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању и услови предвиђени чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:
оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству.

проКУпљЕ

техничка школа
„Ђуро ЂаковиЋ“

Подујево
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/380-533

Професор енглеског језика
за 14 часова

Професор математике
за 7 часова

основна школа
„душан томашевиЋ
Ћирко“

Професор историје

за 7 часова, на одређено време до
повратка радника са боловања

31300 Пријепоље, Велика Жупа

Професор устава и права грађана

Кувар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, кувар,
здравствена способност. Потребна документа:
диплома о завршеној средњој школи за занимање: кувар, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству и лекарско уверење.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

ош „никола тесла“

пријЕпољЕ

Национална служба
за запошљавање

за 2 часа, на одређено време до
повратка радника са боловања

Професор филозофије

за 2 часа, на одређено време до
повратка радника са боловања

Професор социологије

за 2 часа, на одређено време до
повратка радника
са боловања
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
УСЛОВИ: Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству и уверење
да лице није осуђивано. Сва потребна документа
доставити на адресу школе. Оглас је отворен 8
дана од дана објављивања.
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Наука и образовање

предшколска установа
„невен“
18400 Прокупље, Немањина 7
тел. 027/329-188

Стручни сарадник-професор
физичког васпитања-приправник
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или
са завршеним високим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
у складу са законом. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: доказе о
образовању и уверење о држављанству. Остала
документа из чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања прилажу се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса доставити на адресу установе, са назнаком: „Конкурс“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Ближе информације на број тел. 027/329-188.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, односно до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: средња стручна спрема било ког профила и поседовање сертификата о завршеној
обуци за педагошког асистента. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказе о образовању и уверење о држављанству и сертификат. Остала документа из
чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања прилажу се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса доставити на адресу установе,
са назнаком: „Конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе информације на број тел. 027/329-188.

ош „коста војиновиЋ“
Подујево
18430 Куршумлија, Топличка 14

Професор математике
са 16 часова недељно

Професор географије
са 5 часова недељно

Професор француског језика
са 8 часова недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
oсновној школи. Уз пријаву доставити следећа
документа: оверен препис (копија) дипломе о
стеченом образовању, оверен препис дозволе за
рад (лиценце), лекарско уверење-не старије од 6
месеци, уверење о неосуђиваности и уверење да
се против лица не води истрага, уверење о држављанству. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Документацију слати на адресу школе.
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смЕдЕрЕво

поништење оГласа
ош „доситеј оБрадовиЋ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Оглас објављен 27.06.2012. године у публикацији „Послови“, са допуном објављеном 18.07.2012. године, за радно место:
наставник техничког и информатичког
образовања у другом циклусу основног
образовања и васпитања, поништава се у
целости.

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

Наставник практичне наставе за
одељење аутоелектричар
УСЛОВИ: V степен стручне спреме, аутоелектричар-специјалиста, у III степену аутоелектричар
и потврда о петогодишњем радном искуству на
тим пословима. Кандидати треба да испуњавају
услове прописане Законом о раду, услове из чл.
120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011), као и Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
У току трајања поступка одлучивања о избору,
кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се
подвргну провери психофизичких способности за
рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 130
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011),
по распореду који утврди школа у сарадњи са
Националном службом за запошљавање, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени.
Кандидати за радна места наставника морају да
имају и образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Наставник практичне наставе
за децу са посебним потребамаприпремач намирница
са 70% радног времена

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, кувар-специјалиста и поседовање уверења о дефектолошкој оспособљености. Кандидати треба да
испуњавају услове прописане Законом о раду,
услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011), као и Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних
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сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за ученике лако ментално ометене у
развоју. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење да
кандидат није осуђиван по службеној дужности
прибавља школа. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор
дужни су да се подвргну провери психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу
са чланом 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011), по распореду који утврди школа у
сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Кандидати за радна места наставника морају да имају и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник стручних предмета
у угоститељству за децу са
посебним потребама-припремач
намирница
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер технологије-прехрамбени смер
и поседовање уверења о дефектолошкој оспособљености. Кандидати треба да испуњавају
услове прописане Законом о раду, услове из чл.
120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011), као и Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике
лако ментално ометене у развоју. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван
по службеној дужности прибавља школа. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад
са децом и ученицима, коју врши Национална
служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 130
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011),
по распореду који утврди школа у сарадњи са
Националном службом за запошљавање, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени.
Кандидати за радна места наставника морају да
имају и образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.
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Наставник практичне наставе
за одељење електротехничар
аутоматике
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер електронике-сви смерови осим
индустријске енергетике и у IV степену електротехничар аутоматике или потврда о трогодишњем радном искуству на тим пословима ван
наставне установе. Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, услове
из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/2011), као и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење да кандидат
није осуђиван по службеној дужности прибавља
школа. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни
су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са
чланом 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011), по распореду који утврди школа у
сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Кандидати за радна места наставника морају да имају и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник немачког језика
са 33% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
немачког језика и књижевности или дипломирани филолог за немачки језик. Кандидати треба
да испуњавају услове прописане Законом о раду,
услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011), као и Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење да
кандидат није осуђиван по службеној дужности
прибавља школа. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор
дужни су да се подвргну провери психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу
са чланом 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011), по распореду који утврди школа у
сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Кандидати за радна места наставника морају да имају и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија

или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија.
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење да кандидат
није осуђиван по службеној дужности прибавља
школа. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни
су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са
чланом 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011), по распореду који утврди школа у
сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван
по службеној дужности прибавља школа. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну
провери психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 130 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

поништење оГласа
ош „ЂорЂе јовановиЋ“
11407 Селевац
тел. 026/371-090

Оглас објављен 12. септембра 2012. године у публикацији „Послови“, за радно
место: професор математике, поништава
се у целости.

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

Наставник математике

са 16 часова непосредног рада
у настави, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до
повратка радника)

Наставник математике
са 16 часова у настави

Наставник српског језика

ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (до повратка радника)
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајућу
школску спрему прописану Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: краћу биографију, адресу и број телефона,
оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, уверење о држаљанству РС, извод из
матичне књиге рођених, уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима-пре закључивања уговора о
раду, уверење од надлежног органа да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (прибавља установа). Наведена документа не могу
бити старија од 6 месеци, а фотокопије морају
бити оверене од надлежног органа да су верне
оригиналу. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

сомбор

ош „петар кочиЋ“
25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207, 856-633

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо
образовање стечено на студијама дугог степенадипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом о високом образовању или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године), за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање
дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држаављанства
Републике Србије; неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Пошто је конкурс поновљен, због тога што се на претходно расписан није пријавио ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2
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Наука и образовање
Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може да буде изабран
наставник који уз испуњеност услова има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
(високо образовање на студијама првог степена,
студијама у трајању од три године или више образовање) и најмање десет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидати
са одговарајућим образовањем из члана 8 став
2 и кандидати са одговарајућим образовањем
из члана 8 став 3 наведеног Закона на овом
конкурсу су равноправни. Директор се бира на
период од четири године. Уз пријаву на конкурс
приложити: доказ о држављанству (уверење о
држављанству-не старије од 6 месеци); оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања; биографију
са кратким прегледом кретања у служби. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

поништење конкурса
ош „петар кочиЋ“
25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207, 856-633

Конкурс објављен 05.09.2012. године у
публикацији „Послови“, за радно место:
директор, на мандатни период од 4 године,
поништава се у целости.

ош „нестор Жучни“
25234 Лалић, Југословенска 52
тел. 025/870-015

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 8 часова
недељно непосредног рада са
ученицима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег факултета, по Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи и Правилнику о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни преглед“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/04, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08. 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09 и 9/09); професор, односно дипл. филолог за енглески језик и
књижевност; кандидат треба да испуњава опште
услове за пријем у радни однос предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11). Уз пријаву кандидат подноси: краћу биографију, оригинал диплому или оверену фотокопију о стручној спреми, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење којим се потврђује
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве се
подносе на адресу школе. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања.

38

Стручни сарадник педагог

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, са
50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег факултета, по Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Просветни гласник“, бр. 6/98,
3/99, 10/02, 4/03, 5/05, 2/07, 4/07, 17/07, 20/07,
1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09); школски педагог; професор педагогије; дипломирани
педагог-општи смер или смер школске педагогије; дипломирани школски педагог-психолог;
дипломирани педагог; кандидат трба да испуњава опште услове за пријем у радни однос предвиђене чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву кандидати подносе: краћу биографију, оригинал диплому или
оверену фотокопију о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о испуњености услова из чл. 120 став
1 тачка 2 подноси се пре закључивања уговора о
раду (лекарско уверење). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве
се подносе на адресу школе. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања.

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Педагошки асистент

за рад у Богојеву, на одређено време
до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће
образовање; средња стручна спрема и завршена
уводна обука за педагошког асистента; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом (доказ се подноси пре закључења
уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља установа); држављанство РС. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем стручном
образовању; оверену фотокопију сертификата
о завршеној уводној обуци за педагошког асистента; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на адресу установе,
са назнаком: „За конкурс“.

срЕмсКа миТровица

предшколска установа
„влада оБрадовиЋ
камени“

техничка школа
25250 Оџаци, Школска 20
тел. 025/5746-118, 5742-186

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-052

Наставник математике-мастер
2 извршиоца

Директор

на период од 4 године

Наставник математике-мастер
на одређено време до повратка
запослене са боловања

Наставник физичког васпитањамастер
Наставник психологије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, степен и
врста стручне спреме утврђени су Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама који је прописао Просветни савет Републике Србије („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07,
4/07, 7/08 и 05/11). Кандидати су дужни уз пријаву на конкурс доставе: диплому, оверен препис
/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о психофизичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима; уверење о некажњавању; податке о кретању у запослењу (кратка биографија),
копију личне карте. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“.
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предшколска установа
„полетарац“

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дозвола за
рад васпитача или стручног сарадника, обука и
положен испит за директора; испуњеност услова
за пријем у радни однос у установи за образовање и васпитање (члан 120 Закона о основама
система образовања и васпитања); најмање пет
година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања. За директора установе може
бити изабрано и лице које поседује одговарајуће
образовање из члана 8 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (високо обарзовање на студијама првог степена, студијама у
трајању од три године или више образовање) за
васпитача, дозволу за рад за васпитача, обуку
и положен испит за директора; најмање десет
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат
подноси: диплому или оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу или оверену фотокопију уверења или лиценце; уверење о положеном испиту за директора; уверење о радном искуству у
области образовања и васпитања; уверење о
држављанству-не старије од шест месеци; радну
биографију; оквирни план рада за време мандата; уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом-прибавља
изабрани кандидат, пре закључења уговора;
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
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Наука и образовање
узимати у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „Конкурс за директора установе“.

установа За
предшколско васпитање
и оБраЗовање
„полетарац“
22400 Рума
Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Педагошки асистент

на одређено време до краја радне
године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање-средња стручна спрема; завршену уводну
обуку за педагошког асистента; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старији од шест месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена
фотокопија са холограмом); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оригинал или оверену фотокопију сертификата о
завршеној уводној обуци за педагошког асистента. 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.

медицинска школа
„драГиња никшиЋ“
22000 Сремска Митровица
Јупитерова 26
тел. 022/624-200

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у стручним школама: професор физичког
васпитања, дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе, професор
физичког васпитања-дипломирани тренер са
назнаком спортске гране, професор физичког
васпитања-дипломирани организатор спортске
рекреације, професор физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут; 2) психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима;
3) да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да има држављанство
Републике Србије. Наведени услови се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају у
току рада. Докази о испуњености услова из тач.
1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из
тачке 2 пре закључења уговора о раду, доказ из
тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да поднесе следећу документацију: диплому или оверену фотокопију дипломе,

извод из матичне књиге рођених или матичне
књиге венчаних, уверење о држављанству. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ради провере психофизичких способности за рад
са ученицима, кандидате који уђу у ужи избор
директор упућује надлежној служби за запошљавање. Провера се врши применом стандардизованих поступака. Све информације у вези
конкурса могу се добити у школи и на број тел.
022/624-200.

основна школа
„миливој петковиЋ
ФеЋко“
22420 Платичево, Лале Јанића 3
тел/факс: 022/451-263

Директор

на мандатни период од 4 године, са
почетком мандата од 17.01.2013.
године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године, за
наставника основне школе, педагога или психолога; да поседује дозволу за рад; да има обуку
и положен испит за директора установе; да је
остварио најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван у складу са одредбом чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидат је у
обавези да приложи следећа документа-не старија од шест месеци, у оригиналу или у овереној
копији: пријаву са кратком биографијом; диплому о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; потврду о најмање 5
година рада остварених у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела прописана законом-прибавља
школа. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Рок за пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
или непотпуне пријаве неће бити узете у обзир.

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:
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сУбоТица

Градска БиБлиотека
суБотица
24000 Суботица, Цара Душана 2
тел. 024/533-115

Библиотекар-информатор
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл.
24 и 26 Закона о раду и чл. 1 Правилника о изменама и допунама Правилника о раду за запослене у Градској библиотеци Суботица, потребни
су следећи услови: VII степен стручне спреме,
професор српског језика и књижевности, дипломирани библиотекар, учитељски факултет-професор разредне наставе, професор мађарског
језика, факултет политичких наука-дипломирани новинар, знање српског и мађарског језика, а
пожељно је познавање једног светског и хрватског језика, најмање годину дана радног искуства. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ош „Братство јединство“
24343 Бајша, Закина 5

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има држављанство РС, одговарајуће
високо образовање (члан 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања), на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за
наставника основне школе или за педагога или
психолога; да поседује дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора; пет година радног
стажа у области образовања и васпитања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених, у оригиналу или у
овереној фотокопији, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, радну биографију,
доказ да је завршио обуку и положио испит за
директора, доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће
Национална служба за запошљавање. Доказ да
кандидат није осуђиван школа ће прибавити по
службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
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Наука и образовање

ош „душан јерковиЋ“

УЖицЕ

31254 Костојевићи
тел. 031/3860-081

уГоститељскотуристичка школа
31310 Чајетина
Сердара Мићића 5
тел. 031/831-184

Наставник музичке културе

са 9 часова недељно, за рад у
матичној школи и ИО Злодол, на
одређено време до 31.08.2013. године

Наставник физике

Наставник математике
Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник српског језика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
агрономских наука; доктор биотехничких наука;
доктор пољопривредних наука.

са 20% радног времена

Наставник исхране

Професор разредне наставе

са 20% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
за пријем у радни однос из члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09); да поседује одговарајуће
образовање у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник РС“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03,
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08 и 11/08).
Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о одговарајућем образовању и уверење о држављанству РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ош „стари Град“
31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-576

за рад у ИО Злодол, на одређено
време до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: услови у складу са чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања.
Посебни услови: наставник, васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
образовање: 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 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године и да
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, 4/07, 17/07, 17/08, 4/08, 6/08, 8/08,
11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о држављанству
Обука
за рођених.
РС (уверење); извод из матичне
књиге
Пријаве са траженом документацијом
активнодоставити
на адресу школе или лично у секретаријат шкотражење
ле. Све фотокопије морају бити
оверене. Неблапосла
говремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

Наставник математике
са 78% радног времена

Стекните
конкурентску
за рад
у ИО Турица, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
предност
године
Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
(извођење кућне наставе)

на одређено време до краја школске
Обука
за активно
2012/2013.
године

тражење посла

УСЛОВИ: У радни однос у установи, односно школи, може да буде примљено лице под условима
прописаним законом, и ако има: одговарајуће
образовање (Правилник 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);
да испуњава услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Документа са доказима о испуњености
услова доставити на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник у сва звања за ужу
научну област Сточарство

са 9 часова недељно, за рад у ИО
Злодол, на одређено време до
31.08.2013. године

Наставник физике

универЗитет у краГујевцу
аГрономски Факултет у
чачку

са 10 часова недељно, за рад у
матиочној школи и ИО Злодол, на
одређено време до 31.08.2013. године

Наставник филозофије

са 10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године

ч ач а К

ош „петар лековиЋ“
31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршена
уводна обука. 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 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о
избору, а пре закључивања уговора о раду. Уз
пријаву на конкурс приложити и одговарајућу
документацију којом се доказује испуњеност
услова предвиђених Законом и Правилником и
овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству;
извод из Национална
матичне књиге служба
рођених. Неблаговремене пријаве,
без доказа о испуњености
запријаве
запошљавање
свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати.
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Посао се не чека,
посао се тражи

Наставник у сва звања за ужу
научну област Генетика и
оплемењивање биљака
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
агрономских наука; доктор биотехничких наука;
доктор пољопривредних наука; доктор биолошких наука.

Наставник у сва звања за ужу
научну област Педологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
агрономских наука; доктор биотехничких наука;
доктор пољопривредних наука.
ОСТАЛО: Остали услови за избор у звање наставника утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007-аутентично тумачење, 97/2008 и
44/2010). Кандидат мора да испуњава општи
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен
чланом 64 став 4 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010) и дужан је
Друштвена
одговорност
да уз пријаву на конкурс
достави и одговарајући
доказ надлежног органа. Пријаве кандидата који
не доставе тражени доказ или не испуњавају
овај услов неће сеПРИОРИТЕТИ
узети у разматрање.УПријаве
кандидата са прилозима: биографија, библиограЗАПОШЉАВАЊУ
фија (списак научних
и стручних радова), радови, оверена фотокопија дипломе о одговарајућој
стручној спреми, доказ о уписаним докторским/
мастер студијама, доказ надлежног органа о
неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, подносе се на
адресу Факултета. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

Пословни центри
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
НСЗ

ревиЗија индивидуалноГ
плана Запошљавања
Обављала сам стручну праксу у центру за социјални рад, као диплодипло
мирани психолог. Након четири месеца рада сам се породила, уговор
је раскинут и од тада нисам остварила никаква права код НСЗ. Која су
моја права?
Програм стручне праксе дефинисан је као оспособљавање лица за самосталан рад у струстру
ци, ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са закозако
ном или општим актом послодавца, без заснивања радног односа. Током трајања стручструч
не праксе ангажованим лицима се врши исплата новчане помоћи у износу од 10.000,
12.000,00 или 14.000,00 динара, у зависности од степена стучне спреме, и то на основу
извештаја о присутности на стручном оспособљавању. Сходно томе, исплата новчане попо
моћи лицу на оспособљавању врши се на основу присуства лица на послу.
Препоручујемо вам да се по престанку спречености за рад обратите свом саветнику, ради
ревизије индивидуалног плана запошљавања и сагледавања могућности укључивања у
програм стручне праксе за преостало време или неки од програма које ће Национална
служба за запошљавање реализовати.

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

Са филијалом НСЗ у Ваљеву сам потписао уговор о додели средстава за
самозапошљавање, у вредности од 160.000 динара, 01.08.2012. године.
Пошто сам отворио стоматолошку ординацију у Ваљеву, имао сам досдос
та трошкова око извођења радова у самом локалу у којем се и налази
ординација. Ослонио сам се једним делом на вашу помоћ и извођачима
радова обећао да ћу платити трошкове када добијем паре од НСЗ. НаНа
лазим се у незавидном положају. Молим вас да ми дате информацију
када могу да очекујем та средства.
На основу информација које нам је доставила Филијала Ваљево НСЗ, утврдили смо да је
12.09.2012. године извршена исплата по Уговору о додели субвенције за самозапошљасамозапошља
вање, који сте 01.08.2012. потписали са Националном службом за запошљавање. За све
додатне информације можете се обратити Филијали Ваљево.
Била сам пријављена на евиденцију незапослених у београдској фифи
лијали НСЗ, од септембра 2007. до јула 2009. године, када сам престала
да се јављам у редовним терминима. Желела бих да поново будем акак
тивна на евиденцији НСЗ. Интересује ме која је процедура за поновно
пријављивање и шта је потребно од докумената.
Можете се поново пријавити на евиденцију незапослених и за то вам је потребна следећа
документација:
• лична карта
• радна књижица
• доказ о школској спреми или стручној оспособљености (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Има ли школа право да приликом расписивања конкурса за директора
тражи од кандидата да уз молбу приложи лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад? Како то да
једна школа то уверење унапред тражи, а друга школа наглашава следеће (цитирам): „Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да достадоста
ви пре закључења уговора о раду“? Да ли је ово питање негде правно
регулисано и где могу то да пронађем?
Потребну документацију која се прилаже на конкурс свака институција дефинише у
складу са законима по којима је основана, Законом о раду, као и свим осталим подзаподза
конским актима које свака институција доноси за себе (нпр. разна акта о организацији и
систематизацији посла, условима за заснивање радног односа, обавези оглашавања и сл).
У овом случају, како бисте добили најтачнији одговор, потребно је да се обратите институинститу
цији надлежној за регулисање ове области, односно Министарству просвете или пробате
на њиховом сајту да пронађете ова акта и детаљније информације. У сваком броју публипубли
кације „Послови“, у огласној рубрици „Наука и образовање“, стоје општи услови за пријем
у радни однос у просвети, односно цитат чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања, на који се школе позивају у конкурсима које објављују.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Примери добре праксе у запошљавању
особа са инвалидитетом

добра воља и
раЗУмЕвањЕ

Захваљујући финансијској подршци програма за
подстицање запошљавања ОСИ, током 2011. године на
подручју Средњебанатског округа запослено је 69 лица

За подстицање запошљавања особа са инвалидитетом у Националној служби за запошљавање је креиран сет од осам програма. Реч је о програмима који се односе на активне мере запошљавања, у које НСЗ укључује највећи број циљних група у популацији
незапослених (програми обука за познатог послодавца, стручне
праксе, новог запошљавања, самозапошљавања, јавних радова),
као и три нова програма, креирана за незапослене особе са инвалидитетом - програм радне асистенције, рефундирања дела зараде и прилагођавања радног места могућностима ОСИ.
Захваљујући финансијској подршци програма за подстицање
запошљавања ОСИ, током 2011. године на подручју Средњебанатског округа запослено је 69 лица.
Као један од примера добре праксе у запошљавању ОСИ,
Огњен Тешић, саветник за запошљавање ОСИ у Филијали Зрењанин, истиче зрењанинску фирму „Валор“, у којој су запослена два
лица са инвалидитетом. ДОО „Валор“ је дистрибутер пића, у коме
је запослено 150 радника. Снабдева мале трговине и угоститељске
објекте у региону, а поседује и свој продајни ланац „Горки“.
Власник „Валора“, Стева Кочалка, у вези са подстицањем запошљавања ОСИ као рањиве категорије, истиче: „Сматрао сам да
је Закон о запошљавању особа са инвалидитетом обавезе државе
пребацио привреди. Ипак сам се определио да запослим ОСИ. Велики број привредника је одлучио да испоштује закон и запосли
ОСИ, у складу са бројем запослених, и задовољни су. Сигуран сам
да поред новчаних давања, које имамо према тим људима, представља сатисфакцију и то што су укључени у један процес рада, у
један нормалан живот, а што њима много више значи него да седе
код куће и добијају социјалну помоћ“.
По програму рефундације зараде за радну асистенцију, у „Валору“ је запослен Иван Бабин. Програм подразумева да асистент

новозапосленој особи са инвалидитетом пружа стручну помоћ на
радном месту, при извршавању радних задатака. Иван је по струци цвећар и по завршетку средње пољопривредне школе три године је био без посла. Запослио се 1. априла 2011. године, а уговорна
обавеза била је на годину дана. Захваљујући програму НСЗ, ушао
је у радну средину уз асистенцију Љупке Михић, која у „Валору“
ради као менаџер набавке. Као Иванов асистент, госпођа Михић
истиче: „У почетку је ишло мало тешко, Иван није био упознат са
робом, артиклима, процесом рада у једној велепродаји, с обзиром
да се у средњој школи обучавао за хортикултуру, а овде обавља
административно-економски посао, и с обзиром да је након три
године на евиденцији морао да се уклопи у радну средину. Показао је вољу и жељу да учи. Иваново радно место подразумева
да прима и одрађује документацију, прима робу, обавља улазне
калкулације. Лепо се уклопио и добро сарађујемо“.
Саветник за запошљавање ОСИ у Филијали Зрењанин, Огњен
Тешић, истиче стручну опаску у вези са уклапањем у производни
процес и у тим: “Добра воља и разумевање послодавца омогућили
су увођење у посао. Практично се у фирми реализују активности
на припреми за запошљавање, које би иначе биле у делокругу
Центра за професионалну рехабилитацију“. Након истека уговорне обавезе Иван је, као стално запослени, остао да ради у „Валору“.
Данас обавља свој посао једнако добро, као и други запослени радници, штавише, сада Иван обучава једног новог колегу.
А. Штрбац

Подршка покретању
сопственог бизниса
Сертификати за козметичаре
Недавно су уручени сертификати за 5 полазника обуке
за козметичаре у Прокупљу. Жарко Стојановић, организатор
образовања одраслих, истакао је да су полазници обуке овладали техникама за занимање козметичар, те их подсетио да
је важно да што активније траже посао, како би могли да примењују стечена знања. Полазници обуке су јако задовољни и
извођачем и условима под којима је обука одржана, а похвалили су и Националну службу за запошљавање, која им је омогућила да стекну нова знања, уз која сада имају и веће шансе
за запослење.
Извођач је био Народни универзитет Ниш, а обука је изведена у козметичком салону „Рure touch“ у Прокупљу. Трајала је
540 наставних часова, у периоду од 14. јуна до 17. септембра.
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У вршачкој филијали је одржана обука „Пут до успешног
предузетника“, која је намењена незапосленим лицима која
желе да се баве сопственим бизнисом и обавезан је услов за све
који конкуришу за субвенције за самозапошљавање.
У 2012. години ову обуку је прошло преко 200 лица са евиденције вршачке филијале. Стручни сарадници из пословног
центра на обуци потенцијалне предузетнике упознају са правним и економским аспектима предузетништва, пружајући им
неопходне информације о самом оснивању предузетничких
радњи и привредних друштава, као и о могућим изворима финансирања.
Субвенција за самозапошљавање у износу од 160 хиљада
динара је једна од мера Националне службе које се одобравају
незапосленим лицима са најбољим бизнис плановима, као
подршка покретању сопственог бизниса. Током 2012. године
ову субвенцију добило је 43 лица са евиденције Филијале Вршац.
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Заштита приватности на интернету готово немогућа

цЕна бЕсплаТнЕ досТУпносТи
Као и свако цивилизацијско достигнуће, интернет доноси и ризике, од могућности крађе новца, до крађе
идентитета. Одговорна држава мора на њих да одговори

С

ваки активан члан друштва свакодневно остави бар један
електронски траг на мрежи. Да би се спречила злоупотреба тих података, потребна је адекватна едукација и регулатива, оценили су учесници округлог стола на тему приватности у условима масовног остављања личних података на
интернету, друштвеним мрежама и мобилним комуникацијама,
који је у Привредној комори Србије организовало Удружење информатичке делатности Привредне коморе Србије и Друштво за
информатику Србије.
„Приватност је основно грађанско право, али се тај појам мења
у савременом друштву и приватност може бити нападнута од тековина савремене цивилизације“, рекао је Никола Марковић, председник Друштва за информатику Србије.
Повереник за заштиту информација од јавног значаја и података о личности Родољуб Шабић, истакао је да држава треба да се
према томе постави на одговоран начин, како би се заштитила приватност свих нас. „Нормативни оквир, реални механизми за њихово спровођење и едукација су начини на које се одговорна држава
носи са ризицима угрожавања приватности у условима масовног
остављања личних података на интернету“, рекао је Родољуб Шабић на округлом столу у ПКС.

„Пошто живимо у доба интернета, нико не може да буде активан субјект друштва, ако не оставља траг, и то није ствар избора.
Као и свако цивилизацијско достигнуће, интернет доноси и ризике,
од могућности крађе новца до крађе идентитета. Одговорна држава мора на њих да одговори. Када је реч о нормативном оквиру, пре
две године усвојена је стратегија, која је подразумевала одређене
мере државе у овој области. Потом је у року од три месеца било потребно донети акциони план за њено спровођење, али је све остало
мртво слово на папиру, а помало и неупотребљиво“, казао је Шабић.
Указао је и на проблем стотина хиљада камера видео-надзора, које
бележе сваки наш траг, а да при томе та област није регулисана законом. Ту је и проблем приступа подацима телефонских оператора, при чему се то често ради по разним основама без одлуке суда.
Како је навео, само један оператер регистровао је колико пута
су службе безбедности и полиција преко интернета приступиле његовој мрежи и та цифра износи више од 270.000. Према мишљењу
повереника за информације, иако Србија не заостаје за употребом
тих технологија, када је реч о заштити приватности, наша земља је
далеко иза осталих. Како је речено на скупу, приликом коришћења
друштвених мрежа, треба имати у виду да су оне направљење
ради профита, а не бесплатног дружења и размењивања садржаја
са пријатељима. У том смислу, разне групе профит могу стећи комерцијализацијом садржаја и приватних података, али и злоупотребама, које могу да нанесу велику штету, не само финансијску.
Проф. др Мирјана Дракулић, са Факултета организационих
наука у Београду, рекла је да користимо електронску управу,
здравство, образовање, а у тим сферама живота нисмо успели да

Бесплатна публикација о запошљавању

заштитимо приватност. У свету се већ одмакло у заштити медицинске, па и генетске приватности, јер се дешава да послодавци
траже податке везане за генетске предиспозиције својих запослених. Увођење електронских здравствених књижица омогућава коришћење здравственог осигурања у свим земљама ЕУ, али такође
омогућава крађу идентитета. У САД, где такав систем дуго постоји,
12 милиона људи је оштећено и милијарде долара су изгубљене
у покушају и реализацији крађе идентитета. Наш кривични закон
има одредбе о компјутерском криминалу, али није довољно прецизан, а у неким ставовима је и превазиђен и захтева нове чланове.
„Проблему очувања приватности на интернету на један начин
приступа већинска популација, на други политичари и интерне
групе, а специфичан приступ има академска и научна заједница“,
нагласио је др Небојша Мрђа, професор на Факултету политичких
наука у Београду. „Чињеница да је тајност на интернету немогућа,
проистиче из његове дефиниције, по којој је то јавни систем за електронске комуникације. Јавност је највећи квалитет интернета, коме
свако може да приступи да би преносио податке. Када се подаци
преносе, они се региструју и памте, постају доступни и не можемо
да их избришемо“, рекао је др Мрђа и истакао да је неопходно више
знања међу корисницима и боља регулација саобраћаја на интернету.
„Приватност је валута којом плаћамо бесплатну доступност“,
рекао је Војислав Родић, из Регулаторног националног тела за интернет домене. Интернет памти сваки клик и зато би млади људи
морали унапред да знају да информације које су о себи поставили
на мрежу могу и у будућности бити искоришћене. Родић је указао
на неопходност одговорног коришћења софтвера.
На округлом столу учествовали су бројни ИТ стручњаци, било
је речи о електронској трговини, плаћању, управи, здравству, новинама, књигама, а професорка Шесте београдске гимназије, Снежана Марковић, говорила је о улози интернета у образовању.
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Грађани незадовољни резултатима у области људских права

НЕУСПЕШНА РЕФОРМА

Грађани Србије оценили су као неуспешну реформу у области људских права, коју је држава
морала да испуни на основу препорука Савета за људска права УН из 2008. Анкетирани грађани
изразили су посебно негативно мишљење о успешности борбе против корупције и подизању
свести о људским правима

О

дсуство дискриминације у савременом друштву је цивилизацијска тековина и морални императив. Основна права која сваки човек има само зато што је човек (мушкарац
или жена, девојчица или дечак), требало би да буду иста,
без обзира у којој земљи живи. Свака држава на сваке четири године стање људских права на свом тлу мора ставити пред
суд свих осталих држава у Уједињеним нацијама. Препоруке које
добије треба да спроведе у дело и о томе поново обавести друге
државе.

Потребни бољи механизми
Србија има низ прописа о забрани дискриминације и заштити
људских права, ратификовала је кључне међународне споразуме и
конвенције, а пошто јој је циљ да се интегрише у ЕУ, тежи да испуни
европске стандарде на том плану. Како се констатује у Извештају
Европске комисије о напретку из 2011, правни и институционални оквир за борбу против дискриминације у Србији је углавном
успостављен и значајно унапређен протеклих година. Систем је
заокружен увођењем институције повереника за равноправност, а
грађен је више година, уз отпор у конзервативном делу јавности и
политичком спектру, али и контровезе које су пратиле доношење
кровног Закона о забрани дискриминације 2009. године.
Међутим, примена закона је недовољна и потребни су бољи
механизми превенције, надзора и заштите. Неопходно је и јачање
и обука административних капацитета, а изазов представља отклањање неких основних препрека, попут неприступачности објеката за особе са инвалидитетом, и успостављање добрих пракси,
често услед недостатка новца. Такође, Европска комисија је оценила и да је Закон против дискриминације потребно даље ускладити
са прописима ЕУ, посебно када је реч о изузецима за верске заједнице.

Далеко од толерантног друштва
У Србији је дискриминација забрањена, прокламовано
је начело једнакости, а људска права гарантована. Међутим,
иако има заокружен систем заштите од дискриминације, Србија је још далеко од толерантног друштва у коме се поштују
различитости, а сви грађани неометано остварују своја права.
У пракси, одређене друштвене групе и даље теже остварују
права.
Дискриминацији у Србији, према извештају Европске комисије о напретку из 2011, највише су изложени Роми, жене,
особе са инвалидитетом и припадници сексуалних мањина
(ЛГБТ). Поред проблема при запошљавању, приступу здравству или социјалној заштити, припадници мањина се суочавају и са говором мржње и насиљем, а јавно мњење је у великој
мери оптерећено стереотипима и предрасудама. Званичници
оклевају да осуде такве инциденте.
Повереница за заштиту равноправности, Невена Петрушић, добила је 335 притужби током 2011. године, што је око
три пута више него 2010. године. Основ за дискриминацију
најчешће је била национална припадност, инвалидитет и
пол, а највише притужби је из области рада и запошљавања.
О овим темама, али и механизмима који ће створити услове
за унапређење људских права у Србији, разговараћемо са госпођом Петрушић у неком од наредних бројева публикације
„Послови“..
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Оцени своја права
Већина грађана Србије (80%) негативно оцењује мере власти
у заштити људских права и борби против корупције, показали су
резултати интернет истраживања на узорку од 2.500 испитаника, које се спроводи преко сајта Б92, у оквиру акције „Оцени своја
права“. Испитаници су одговарали на укупно 18 питања о стању
људских права у Србији, датих на основу препорука које је Савет
Уједињених нација за људска права доставио Србији 2008. године. Истраживање ће трајати до краја септембра, а према оцени
Београдског центра за људска права, досадашњи резултати истраживања указују да реформе које је Србија требало да спроведе
на основу препорука УН нису биле успешне. Наиме, више од 80%
испитаника је негативно оценило напоре власти, а 99% је лоше оценило мере власти у борби против корупције. Грађани су у својим
одговорима недвосмислено показали да сматрају не само да не
постоји политичка воља државе да се одлучно упусти у борбу против корупције, него да је сама држава генератор корупције.
Стални координатор УН, Вилијам Инфанте, подсетио је да акција „Оцени своја права“ још увек траје и да би било добро да што
већи број грађана одговори на питања о стању људских права у
Србији.
„Имамо 2.500 испитаника, а треба нам 20.000. Кроз одговоре
смо видели да су људи забринути за велики број питања. Уједињене нације и Савет УН покушавају да извуку што је могуће више
информација о томе шта је људима битно. Људима је и те како
стало до људских права и врло сам срећан што сарађујемо са Б92
на прикупљању ових информација“, рекао је Инфанте и додао да
акција представља важан корак за Србију, која је иначе међу првим
земљама у којима се на овај начин оцењују људска права. Према
његовим речима, Србија је протеклих година учинила прогрес у
одбрани људских права и без обзира на чињеницу да узорак није
репрезентативан, добијени одговори из истраживања „Оцени своја
права“ јесу релевантни, због веома убедљивог већинског расположења по неким питањима.
Инфанте је подсетио да Србија у октобру треба да достави
одговоре на препоруке Савета УН за људска права о унапређењу
стања у тој области. То тело УН ће разматрати напредак Србије на
том план у фебруару 2013. Тада ће се разматрати други Универзални периодични преглед. Савету ће бити достављени одговори
грађана прикупљени у овкиру акције „Оцени своја права“.
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Декларативно залагање,
а не систематска борба
Одговоре добијене на сајту обрађивао је Београдски центар за
људска права и донет је закључак да се досадашње реформе могу
оценити као неуспешне, с обзиром на велики број негативних одговора (више од 90 одсто учесника у анкети мисли да држава не чини
довољно на промовисању људских права, а мишљења о верским
слободама су подељена), али се мисија да се људи заинтересују за
тему људских права показала као успешна.
„Реформе и нека побољшања у Србији су у интересу самих држављана ове земље, а не ради задовољавања неких критеријума
које је неко са стране поставио, била то ЕУ или УН. Можда ће бити
примедби да одговори који су добијени на овај начин нису репрезентативни узорак, какав се обично тражи, али то су одговори
заинтересованих и мотивисаних људи којима је стало до друштвеног интереса, а не само до изражавања сопствених фрустрација“,
сматра професор Војин Димитријевић, председник Београдског
центра за људска права.
Велика концентрација негативних одговора забележена је и
када је реч о утиску грађана о ефикасности борбе против корупције
(99 одсто).
„Лоша перцепција грађана у вези с мерама власти указује да
је изостала системска борба против корупције. То је био изборни
слоган, као и департизација“, рекао је Димитријевић и указао да
грађани имају утисак да је реч о декларативном залагању власти
за борбу против корупције и повременим хапшењима, али не и систематској борби.
Вилијам Инфанте, објашњавајући став УН по том питању, рекао је да светска организација темељно ради са државама региона
на искорењивању корупције, а властима и грађанима поручио да
је неопходна нулта толеранција према том друштвеном проблему,
односно да се мора одбацити утисак да је корупција прихватљива.

Повереник за информације од јавног значаја, Родољуб Шабић,
на конференцији за новинаре је рекао да се резултати истраживања не смеју занемарити.
„Застрашујуће је велики проценат негативних одговора о томе
шта држава ради у борби против корупције и на заштити људских
права“, рекао је Шабић.
На сајту Б92 се одувек водила занимљива дебата на разне
теме, посебно на теме које се тичу области људских права.
„Тако је било на коментарима на вести, на блогу, на форуму, као
и у овој анкети. Људи који учествују у дискусији и дају одговоре су
заитересовани појединци који желе да дебатују и дају своје одговоре на важне теме. Теме које се тичу људских права, нарочито ако
долази до њиховог угрожавања, као и до корупције, јако су коментарисане“, каже уредница вести сајта Б92, Весна Добросављевић.

Пуштен у рад нови сајт Equinet
Equinet - Европска мрежа тела за равноправност, пустила
је у рад свој нови веб-сајт. Equinet окупља 37 организација из
30 европских земаља, које су посвећене супротстављању дискриминацији као национална тела против дискриминација
широког спектра - по годинама старости, инвалидитету, роду,
раси или етничком пореклу, религији или веровању и/или сексуалној оријентацији. На новом сајту http://www.equineteurope.
org постоји секција о европским телима за равноправност, са
најновијим информацијама о политикама Европске уније и
развоју законодавства у пољу равноправности и анти-дискриминације.

Директор документације „Ебарт“, Велимир Ћургус Казимир,
представио је истраживање о присуству извештаја о људским правима у српским медијима, које је компатибилно са упитником на
сајту Б92. Он је на основу свакодневног мониторинга медија објаснио да се, када је реч о људским правима, прате претежно теме
о насиљу, корупцији, дискриминацији, слободи изражавања, доступности информација од јавног значаја, раду правосудних органа
и ратним злочинима.
А.Бачевић

Правни оквир
Уставом Србије, усвојеним 2006, забрањена је дискриминација по било ком основу и прописано начело једнакости. Поред општег Закона о забрани дискриминације, који је усвојен
2009, постоје и закони који се односе на појединачне групе,
попут закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом и о равноправности полова. Закони који се односе на
различите области, попут образовања, такође ближе уређују
то питање. Кривични законик дефинише дискриминацију као
кривично дело и предвиђа казну затвора до три године за особе које због различитих личних својстава ускрате или ограниче
људска права гарантована Уставом и другим актима.
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Све већи број људи у потрази за послом мења не само земљу, него и континент

МИГРАЦИЈЕ
ЕПСКИХ РАЗМЕРА

Понуда београдске компаније IRC за 650 радника који би отпутовали на рад у Латинску Америку. широм
Руске Федерације ради око 20.000 грађевинских радника из Србије. Аустријска посредничка фирма, која
нуди могућност налажења посла искључиво у земљама Европске уније, отворила канцеларију у Суботици,
интересовање грађана огромно

И

ако су грађани Србије и бивше Југославије трбухом за
крухом некада ишли углавном у Аустрију, Немачку,
Швајцарску, па и Америку, данас тражећи посао завршавају у Русији, Јужној Африци - а ускоро ће и у Бразилу. Недавно је објављена понуда београдске компаније IRS (International Recruitment Service) за 650 радника који би
отпутовали на рад у Латинску Америку, где би помогли изградњу
инфраструктуре за предстојећу Олимпијаду и Мондијал.

Другачији менталитет
„Као лиценцирана агенција за запошљавање са дугогодишњим искуством, склопили смо уговор о регрутовању кадрова са компанијом Obrascon huarte lain Brasil. За потребе пројекта
Светског првенства у фудбалу 2014. ова компанија је добила концесију за изградњу девет ауто-путева и пратећих објеката, који
морају бити готови до Мондијала. У питању су масовне регрутације по целом свету и Србија је преко IRS агенције добила своје
место у том пројекту, односно могућност да само у првој фази
привремено запосли око 650 радника различитих профила“, каже
Маја Радошевић, један од директора ове агенције, уз напомену да
су плате које се нуде српским радницима од 3.000 долара месечно,
па навише.

„Процедура је потпуно бесплатна за кандидате. Послодавац
обезбеђује авио-карту, смештај, храну, осигурање и све остало
што прописује закон о раду државе запослења. Коначан одабир,
уручивање уговора и радних виза вршиће послодавац у Београду,
у првој половини децембра месеца. Надзор и контролу над овим
пројектом има Министарство рада и запошљавања, где се и налази комплетна потребна документација која доказује легитимитет
и нас као посредника и нашег клијента као послодавца“, објашњава Маја Радошевић.
У малој колонији Срба који већ живе и раде у Бразилу, оцењују
да та примамљива понуда може бити потпуно тачна.
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„Не верујем да се ради само о Олимпијади и Светском првенству, већ о глобалном тренду у Бразилу. Данас је овде, на пример,
тешко наћи доброг зидара који ће да ради за процењену зараду
од око 100 долара дневно, што не значи да нема и оних који раде
за око 40 долара, што је опет релативно. Помоћници зидара у најсиромашнијој држави Бразила, где ја живим, имају дневницу од
око 25 долара дневно. Случајно сам се нашао у ситуацији да будем
компетентан око ове теме, јер већ четири месеца не могу да завршим неке радове на зиду око куће, нити да нађем некога ко ће да
стави плочице, а да изградим једну просторију изнад атељеа, не
смем ни да помишљам. Много пута се заносим мишљу да доведем
некога из Србије, ко би ми то урадио“, каже Момчило Мома Николић, из Удружења Срба Латинске Америке, за дневни лист „Данас“.
Како објашњава, само је у Сао Луису, где живи, у току градња
највећег шопинг мола североистока.
„Један велики шопинг мол је већ завршен прошле године, поред неколико десетина солитера који се граде и мањих шопинга и
кућа. Хиљаде радника је ангажовано на овим радовима, а не би се
могло рећи да је народ овде баш много радан. Постоји специфичан
менталитет. Сао Пауло је деценијама био магнет за просту радну
снагу, док је сада ситуација дугачија. И још нешто треба имати у
виду - 3.000 долара је цифра са којом ја овде не бих могао да прегурам месец. Само за школовање двоје деце у школи, која није ни најбоља ни најскупља, већ просечна, оде око 600 долара, плус 150 долара за превоз, а за храну се потроши још око 1.000 месечно. А где
су други трошкови - становања, евентуални кредити? Многи људи
раде за око 400 долара месечно, али то је ипак друга крајност. Добар део популације није мотивисан толико висином плате, колико
извесном удобношћу на послу. Међутим, многи који почну да раде
за плату од око 800 реала, што је практично минимална зарада
гарантована законом (тачан износ је око 350 долара, али постоје
обавезни бонуси, као тринаеста плата и плаћен одмор, плус осигурање), могу знатно да напредују, у зависности од залагања“, каже
Момчило Николић и додаје да за сада не постоји навала радника
из Србије на Бразил, као што је, рецимо, некада било за Немачку.
„Из простог разлога што је менталитет доста другачији. Миграције за Немачку некада су биле у епским размерама. Не верујем
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да ће агенције доводити људе из Србије који ће бити помоћници зидарима, већ ће се радити о стручнијој радној снази. Велику
предност довођења неког из туђине, уместо локалне радне снаге,
представља сигурност извршених радова, тачније - неће тек тако
неко из даљине да се напије за викенд и не појави на послу у понедељак. У Бразил долазе радници из целог света, али овде немају
помоћ и услове као што је то организовано за стране раднике у
Аустралији, Канади, Шведској... Углавном долазе високообразовани људи, са бизнисима и добрим идејама, а од просте радне снаге
највише је Боливијаца, мада све мање, јер се Боливија убрзано развија“, каже Николић.

У Русији 20.000 српских грађевинаца
Велики број наших радника остаје на континенту, али путује
на североисток. Тренутно широм Руске Федерације ради око 20.000
грађевинских радника из Србије, који су тамо врло цењени и тражени. Овај тренд је посебно изражен након економске кризе која је
захватила ЕУ, па се шанса за добру зараду све више тражи на Истоку, пре свега у Русији, Казахстану и другим бившим совјетским
републикама - наводе руски медији.
Руски град Сочи, на обали Црног мора, постао је место на коме
се српска грађевинска индустрија подиже из пепела - на изградњи
капиталних објеката за Зимске олимпијске игре запослено је око
5.000 грађевинских радника из Србије. У овом моменту Сочи је
највеће градилиште у Европи, јер се у њему граде ауто-путеви, брза
железничка пруга, гасовод, велики број мостова, нови тунели, 18
жичара, 80 километара скијашких стаза и укупно 235 објеката који
би требало да буду завршени до почетка Олимпијских игара.
Руска држава и приватни инвеститори улажу пет милијарди
евра у трансформацију тог града у врхунски светски туристички
центар. У том великом послу запажену улогу имају и српски грађевинци. Предузеће „Путеви - Ужице“ треба да изгради више од десет
објеката за смештај спортиста и новинара, а укупна вредност свих
добијених послова на изградњи олимпијских здања износи око 750
милиона долара.
Домаћи грађевинари граде пола милиона квадратних метара
хотелског и пословно-стамбеног простора. У Красној Пољани, где
ће бити одржан највећи број спортских такмичења, већину хотела
граде управо српски грађевинари. Српски стручњаци већ су комплетно завршили два хотела - „Парк ин“ и „Тјулип ин“, а у току је изградња хотела „Хелиопарк“. Још им предстоји да изграде хотеле „Редисон“, „Меркуриј“ са четири звездице и „Пулман“ са пет звездица.
У ексклузивној зони црноморског летовалишта српске фирме
изградиће и комплекс „Олимпијски универзитет“, са површином
већом од 92.000 метара квадратних. Српска грађевинска оператива гради у близини аеродрома у Адлеру осам објеката, у којима ће
бити смештени новинари, док ће у олимпијском комплексу изградити четири моста. Руски инвеститори су задовољни обављеним
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радовима, зато што се реализују у предвиђеним роковима, а њихов
квалитет одговара траженим нормама. Плате српских грађевинских радника крећу се између 1.200 и 2.000 евра, због чега у Србији постоји велико интересовање за рад у Сочију. Из Србије су и
сви главни људи на пројектима, целокупан менаџмент и кључни
мајстори.
Грађевински стручњаци су сагласни у оцени да је ситуација у
грађевинској индустрији у Србији у катастрофалном положају и да
су велике грађевинске фирме на рубу пропасти. Само у последње
три године преполовљен је број запослених у грађевинској оперативи, и сада износи 60.000. Званичници у Привредној комори Србије
кажу да је ланац дуговања у грађевинском сектору велики и да би
грађевинске фирме и индустрија могли да се покрену једино већим
изласком на инострана тржишта и извозом грађевинског материјала. Управо зато је изузетно значајно ангажовање српских грађевинских фирми у Русији, а посебно у олимпијском граду Сочију.
А.Б.

Желе бољи живот
Аустријска посредничка фирма, која нуди могућност налажења посла искључиво у земљама Европске уније, отворила
је канцеларију у Суботици, а интересовање грађана је огромно.
Како је објавио новосадски „Мађар со“ (Magyar Szo), за десет дана овој фирми се јавило више од хиљаду људи који траже
посао, и то из различитих места Војводине, али и из Београда.
Према речима саветнице за људске ресурсе у суботичкој канцеларији, Монике Чордаш, ова фирма се за отварање представништва одлучила за Суботицу због близине границе, односно
Европске уније, а и због чињенице да њени бројни житељи
имају двојно држављанство, што увелико олакшава запошљавање у иностранству. Додала је да то не значи да они који поседују само српски пасош не могу да добију посао у иностранству.
„Међу заинтересованима за посао су и млади и старији,
најразличитије стручне спреме. Види се да људи желе да раде,
желе бољи живот“, казала је Чордашова.
Запошљавање се односи на период од најмање годину
дана, а заинтересованима се нуди широк избор послова, без
обзира на старост, пол или стручну спрему. Ипак, највише се
траже квалификовани радници: столари, тесари, електричари, лимари, заваривачи, водоинсталатери, али се могу јавити
сви заинтересовани за посао у иностранству. Ова аустријска
фирма, са седиштем у Грацу, нуди посредовање са немачким,
аустријским, словеначким и мађарским послодавцима. Малим истраживањем МОНДО је дошао до закључка да се ради
о компанији „MPS Personalservice“, која има и своју „Фејсбук“
страну.
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Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
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
ЗапоШљавањe

Нови Сад

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

поКрајинс
поКрајинсКа
слУЖба З
За
ЗапоШљавањe
ЗапоШљ

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

