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НА ПОЧЕТКУ ЈЕ ВАЖНА
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програма „Бизнис младих Србије’’
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КОМУНИКАЦИЈА ЈЕ
ОСНОВ

Саветник за запошљавање мора да буде флексибилан, пун
разумевања и веома пажљив слушалац, да препозна врлине
и недостатке и на најсуптилнији начин усмери клијента ка
најбољем начину за запошљавање

дискриминација на тржишту рада

ЖЕНЕ НЕ ТРАЖЕ ПОМОЋ
Три од четири жене разговарају са блиским особама о
дискриминацији коју доживе, а тек свака десета одлучи да
се обрати за помоћ надлежној организацији, институцији или
појединцу
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„Бизнис младих Србије“ је свеобухватни програм подршке
за економско оснаживање младих, који има за циљ да путем
развоја предузетништва и радних пракси помогне младим људима да остваре економски напредак и започну сопствени посао.
„Подстицање и стимулисање свих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих, један је од најважнијих стратешких циљева Националне стратегије за младе.
Програм ‘Бизнис младих Србије’ омогућава младима не само
да стекну потребна знања, вештине и менторску подршку када
оснују своје предузеће, већ и могућност да размењују искуства
и знања са младима из других земаља“, рекао је државни секретар у Министарству омладине и спорта, Ненад Боровчанин, на
промоцији конкурса за бизнис идеје младих. Конкурс је отворен
25. септембра и трајаће до 28. октобра 2012. године. Детаљи о
програму, текст конкурса и пријавни формулар налазе се на интернет страници www.biznismladihsrbije.org. Попуњен пријавни
формулар може се послати електронским путем, са назнаком
„Пријава бизнис идеје“, на мејл адресу: office@biznismladihsrbije.
org или поштом на адресу: СМарт колектив, Алексе Ненадовића
34, 11000 Београд.
„Ситуација у привреди Србије је катастрофална, великим
делом због лоших услова пословања и скупе бирократије. Веровали или не, све то може да се поправи веома брзо“, изјавио је директор Пројекта за боље услове пословања, Америчке агенције за
међународни развој (USAID), Џо Лаутер, на првом представљању
резултата три истраживања овога пројекта - о издавању грађевинских дозвола, тржишту рада у Србији и начину финансирања
малих и средњих предузећа. У циљу повећања конкурентности
домаће економије и приватног сектора, пројекат пружа стручну помоћ, тренинге и друге врсте подршке, у циљу побољшања
пословног окружења, одржавања макроекономске стабилности
и даљег развоја финансијског тржишта. Бави се и унапређењем
закона и институција, макроекономском политиком и управљањем јавних финансија и развојем финансијског тржишта.
Сваки саветник за запошљавање има на својој евиденцији
бар хиљаду и по људи са којима сарађује и јако је тешко изаћи
свима у сусрет. Мора да буде флексибилан, пун разумевања и
веома пажљив слушалац, да препозна врлине и недостатке код
сваке особе и на најсуптилнији начин усмери клијента ка најбољем начину за запошљавање. У овом броју „Послови“ доносе
интверју са Тањом Бјелобрк, саветницом за запошљавање у Филијали за град Београд НСЗ, која између осталог каже: „Сваки
саветник треба да уме да слуша, да чује оног са којим разговара,
да препозна врлине и недостатке код сваке особе и да на најсуптилнији начин покуша да усмери клијента ка најбољем начину
за запошљавање“.
На тржишту рада у Србији дискриминисано је 61% жена, од
чега се тек свака десета обратила за помоћ некој организацији,
институцији или појединцима. Међу најчешћим облицима дискриминације су распитивање о брачном статусу и плановима за
материнство, наметање такозваних „женских“ послова који нису
у опису радног места и коментарисање физичког изгледа. Дискриминацију највише трпе жене запослене у приватном сектору, раднице „на црно“ и оне које немају стални уговор о раду. На
основу резултата истраживања направљене су смернице за поправљање законодавног оквира, праксе институција, подршку
женама и превенцију.
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Регионално повезивање за
бољу конкурентност

ЗајЕдниЧКи
одГовор на
иЗаЗовЕ

Регионална сарадња у пољопривреди,
прехрамбеној и кондиторској индустрији,
укључујући и власничко повезивање
компанија, предуслов је и претпоставка за
опстанак на глобалном тржишту

„Р

егионално повезивање је један од начина да се супротставимо великим мултинационалним компанијама
на домаћем тржишту и да им парирамо на регионалном и глобалном тржишту“, изјавио је Зоран Митровић, председник Викторија групе, компаније која извози у 40 земаља света. Истичући да је за опстанак неоходно да
се стално инвестира, Митровић је подсетио да је Викторија група
управо отворила нову фабрику у Бечеју, што је инвестиција од
20 милиона евра, а погон у Шиду је улагање од 10 милиона евра.
„Имали смо велике инвестиције у људе и недавно довели истакнуте стручњаке из иностранства“, рекао је председник Викторија
групе, која је упркос кризи и негативним ефектима суше, за првих
осам месеци ове године остварила приход од 280 милиона евра.
„Све што зарадимо, инвестирамо“, додао је Митровић.

Председник МК групе Миодраг Костић, модератор петог панела на тему „Регионалне алијансе у пољопривреди, прехрамбеној и кондиторској индустрији“, рекао је да су приватне компаније
поднеле свој део одговорности. „Радимо, производимо, плаћамо
плате и порезе и желимо да се регионално повезујемо, будемо
већи и да се сукобимо са изазовима који су пред нама са уласком
у ЕУ“, рекао је Костић и додао да се већ воде неформални разговори
о могућем повезивању између представника великих регионалних компанија, јер ове фирме могу спајањем да постану више од
регионалних лидера.
Појединачне компаније, ма колико биле успешне и конкурентне, саме не могу да буду препознатљиве на великим тржиштима,
сагласни су панелисти. Анте Тодорић, извршни потпредседник
„Агрокора“, указао је да ће уласком Хрватске у ЕУ та компанија,
као и све друге у региону, бити суочена са конкуренцијом компанија које вреде 200 и више милијарди евра, а једини начин да им се
супротставе је повезивање.
Председник Управног одбора „Подравке“, Звонимир Мршић,
истакао је отвореност за повезивање у региону, како би се лакше
користили заједнички ресурси и осигурао успех на трећим тржиштима.
Извршни директор „Нектара“, Бојан Радун, рекао је да је аквизиција „Фруктала“ од стране „Нектара“ доказ колико је важно
регионално тржиште, и мада су тренутно у фази консолидације
и реструктурирања, дугорочно су задовољни. Компанија улаже у
вертикалну интеграцију и производи воће на пет локација у Србији и три у Словенији. „Србија не треба да рачуна на јефтину рад-

ну снагу као своју предност, већ треба да повећа конкурентност
и квалитет радне снаге, као и ефикасност менаџмената“, рекао је
Радун.
Истичући да ће цене хране расти и да је ипак неће бити довољно, Слободан Петровић, директор Денјуб фудс групе (Danube
foods), рекао је да су цене хране у Европи сличне као и код нас,
с тим што је просечна плата вишеструко већа. Истакао је значај
повезивања, јер свака наша компанија има један или два изузетна
бренда, што није довољно за светско тржиште.
Учесници панела „Нова улога индустрије осигурања“, у оквиру Менаџмент форума Југоисточне Европе, представници водећих
осигуравајућих кућа у региону, указали су на велику улогу индустрије осигурања у финансијском сектору Србије, која се не уочава у довољној мери. Покушавајући да приближе начине на које
могу допринети развоју финансијског сектора у Србији, панелисти
су указали на две кључне тачке у политици Владе: мобилизација
капитала, преко потребног за измиривање буџетског дефицита,
посебно у кризи, и регулатива. Према оцени генералне директорке „Дунав осигурања“, Миленке Јездимировић, улога индустрије
осигурања није искоришћена ни 10 одсто у односу на потенцијал
Србије. Када би сваког месеца сваки грађанин издвајао само један
евро, месечно бисмо имали суму од 7 милиона евра.
Учесници у расправи указали су и да индустрија осигурања
мора да покаже и корпоративну социјалну одговорност и ангажује
се ради помоћи не само локалној економији, већ и привреди. Посебан проблем посленици осигуравајућих компанија виде у недостатку знања и недовољној едукацији грађанства да штеде на било
који начин.

Генерални директор „Акса осигурања“, Антонио Марчители,
рекао је да је погрешно полазиште система, заснованог на претпоставци да је живот скуп, а осим тога, у Србији недостају подстицаји
за штедњу и свест државе и институција да се проблем мора решити. Предност индустрије осигурања у односу на државну помоћ,
на коју се рачуна у време одређених природних катастрофа, јесте
стручна процена штете и израчунавање вредности ризика.
Извор: ПКС

равноТЕЖа инТЕрЕса

Реформа тржишта рада мора бити усклађена са реформама привредног система у целој земљи.
Значајно је начело једнакости - привилегије не смеју постојати, осим оних које пружа квалитет, односно
образовање и спремност на рад саме особе која жели да се запосли
„Ситуација у привреди Србије је катастрофална, великим делом због лоших услова пословања и скупе бирократије. Веровали
или не, све то може да се поправи веома брзо“, изјавио је директор
Пројекта за боље услове пословања, Америчке агенције за међународни развој (USAID), Џо Лаутер, на првом представљању резултата три истраживања овога пројекта - о издавању грађевинских
дозвола, тржишту рада у Србији и начину финансирања малих и
средњих предузећа, која ће тек бити објављена у целости.
Пројекат је покренут у јануару 2011. године и трајаће пет година, са циљем да помогне Влади Републике Србије да повећа
конкурентност домаће економије и приватног сектора. Пројекат
пружа стручну помоћ, тренинге и друге врсте подршке, у циљу
побољшања пословног окружења, одржавања макроекономске
стабилности и даљег развоја финансијског тржишта. Бави се и регулаторном реформом која је потребна, односно унапређењем закона и институција, макроекономском политиком и управљањем
јавних финансија и развојем финансијског тржишта.

Према званичним подацима, у Србији је свака четврта одрасла особа незапослена, а незапосленост ће до краја године порасти
на 27%, прогнозира Бечки институт за међународне економске
студије. Поред тога, продуктивност је ниска, а сиво тржиште развијено. За побољшање ситуације, међутим, није потребно чекати
убрзање привредног раста. Реформе на тржишту рада могле би да
ублаже овај проблем, али и да подстакну привреду, главна је порука извештаја о побољшању услова запошљавања. Једна од порука
је и да се приликом разговора о радним прописима често занемарују права незапослених, у чијем је интересу да им се омогући да
пронађу посао.
„Реформа тржишта рада треба и мора да се одвија у условима рецесије. Веза између запослености и привредног раста је
двосмерна и не само да привредни раст може да повећа запосленост, већ и олакшано запошљавање, које би се постигло реформама, може да подстакне привредни раст. Кључ реформе лежи у
флексибилности, што значи да је потребно оставити веће могућности за запошљавање на одређено време, рад на даљину, као и за
уговарање радног времена, годишњих одмора и дисциплинских
мера у фирмама“, рекао је Борис Беговић, председник Центра за
либерално-демократске студије, и нагласио да се приликом реформе радног законодавства мора постићи равнотежа интереса
свих страна. То су запослени, којима су потребни одређено радно
време, одмор, зарада и заштита од дискриминације, послодавци,
којима је потребна могућност да прилагоде пословање условима
на тржишту и остваре што већи профит, али и незапослени, чији
интереси се често занемарују.
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„Често су највеће жртве управо групе које креатори политика желе да заштите: старији радници чије запошљавање је постало превише ризично и скупо и млади чије ангажовање захтева
увођење флексибилнијих облика запошљавања - рад од куће,
флексибилно радно време, лизинг запослених, рад са пола радног
времена, реформе рада на одређено време“, каже Беговић, који као
посебно забрињавајући наводи податак да у Србији 20.000 незапослених млађих од 30 година има универзитетску диплому.
„Пример лоших прописа су отпремнине, које послодавац
мора да исплаћује за цео радни стаж радника, а не само за време проведено код њега, и то одмах у целом износу. Такав систем
можда штити раднике, али спречава запошљавање, јер се послодавци плаше последица отпуштања“, истакао је Беговић и навео
да је предлог Пројекта за боље услове пословања да се омогући
исплата отпремнина на шест месечних рата, будући да послодавци отпуштају када су у тешком финансијском положају, као и
да отпремнине исплаћују искључиво за део стажа проведен код
њих и да их не исплаћују приликом пензионисања. Поред тога,
предлаже се и смањење отпремнине, како се не би подстицале
злоупотребе, а послодавци не би били угрожени у тренутку када
су принуђени да отпуштају.
Пројекат је дао и друге препоруке, међу којима су пооштравање услова за репрезентативност удружења послодаваца и синдиката, умањење проширеног дејства колективних уговора, како
би се омогућило слободно преговарање о условима, као и убрзање
судских поступака да би се брже решили проблеми у случају када
дођу до суда. Поред тога, саветује се властима да елиминишу и
велики број административних намета за послодавце, који запошљавање чине тежим и скупљим, као и да спроведу мере за
смањење сиве економије.

„Реформа тржишта рада мора бити усклађена са реформама
привредног система у целој земљи. Поред тога, будући да је радним законодавством обухваћено више мањих области, потребан је
јасан концепт шта се ради пре, а шта касније. Значајно је и начело
једнакости, што значи да никакве привилегије не смеју постојати
осим оних које пружа квалитет, односно образовање и спремност
на рад саме особе која жели да се запосли“, закључио је Беговић.
А.Б.

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

Нова стратегија конкурентности

КУЋА ОТВОРЕНИХ ВРАТА
Политичари морају да пруже нови импулс, а економисти и менаџери да подигну ниво
привредних активности

У

Бесплатна публикација о запошљавању
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Отворен конкурс за бизнис идеје младих

НА ПОЧЕТКУ ЈЕ
ВАЖНА ПОДРШКА

Млади људи који желе да направе прве кораке у послу који су одабрали, могу да се пријаве на конкурс за
бизнис идеје младих, објављен у оквиру програма „Бизнис младих Србије’’. Програм партнерски спроводе
Национална служба за запошљавање, Ерсте банка и СМарт колектив, уз финансијску подршку USAID
Пројекта одрживог локалног развоја и Министарства омладине и спорта

„Б

изнис младих Србије“ је свеобухватни програм подршке
за економско оснаживање младих, који има за циљ да
путем развоја предузетништва и радних пракси помогне младим људима да остваре економски напредак и
започну сопствени посао.
„Подстицање и стимулисање свих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих, један је од најважнијих стратешких циљева Националне стратегије за младе.
Програм ‘Бизнис младих Србије’ омогућава младима не само да
стекну потребна знања, вештине и менторску подршку када оснују своје предузеће, већ и могућност да размењују искуства и
знања са младима из других земаља“, рекао је државни секретар
у Министарству омладине и спорта, Ненад Боровчанин, на промоцији конкурса за бизнис идеје младих.

Најхрабрији и најиновативнији
Министарство омладине и спорта у оквиру овог програма финансира обуке 20 тренера и 150 младих. Обука се врши по узору на
међународну мрежу коју је основао Принц од Велса, а која помаже
младим људима да постану успешни предузетници у 34 земље
света.
Обраћајући се присутнима, директорка Канцеларије за економски развој USAID у Србији, Сузан Кутор, нагласила је да су млади предузетници најхрабрији и најиновативнији појединци, визионари који желе да сами обликују своју, али и будућност заједнице
у којој живе.

локалног развоја, наставити да подржава сарадњу сва три сектора - јавног, приватног и цивилног, у циљу решавања кључних
друштвених проблема, као што је незапосленост младих.

Подршка кроз програме НСЗ
Учешће Националне службе у програму „Бизнис младих Србије’’ обухвата информисање младих на евиденцији незапослених
о могућности конкурисања, као и реализацију обуке „Пут до успешног предузетника“ за 120 лица. Представници Националне
службе ће учествовати и у селекционим панелима за избор кандидата, чији ће бизнис програми бити препоручени за финансирање
и даљу менторинг подршку.
„Национална служба за запошљавање подржава ову, као и
сваку другу иницијативу која помаже младим људима да лакше
дођу до посла, јер су они са становишта запошљавања у најтежој
позицији. Тренутно се на нашој евиденцији налази 204.000 људи
млађих од 30 година. Млади су спремни да раде на себи и да
напредују, али им недостају практична знања и искуства, па им
својим програмима Национална служба помаже да овај недостатак превазиђу. Важно је и да млади који имају предузетничке
идеје добију подршку, како би могли да покрену сопствени посао
и савладају препреке, као што је недостатак почетног капитала,
а треба их и информисати и обучити. Када новоосновано предузеће успе, оно истовремено постаје потенцијал за отварање нових
радних места“, изјавио је Дејан Миљковић, заменик директора

Пријављивање
„Нама је драго да их подржимо, јер узимају своју судбину у
своје руке и могу да служе као узор за друге младе. Поред подршке предузетништву младих, овај пројекат подстиче и стажирање
младих, који на тај начин добијају прилику да стекну неопходна
искуства и лакше се укључе у свет рада, док послодавци добијају
прилику да образују кадар у складу са својим потребама“, рекла
је Сузан Кутор и нагласила да ће USAID, кроз Пројекат одрживог
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Конкурс је отворен 25. септембра и трајаће до 28. октобра
2012. године. Детаљи о програму „Бизнис младих Србије“, текст
конкурса и пријавни формулар налазе се на интернет страници www.biznismladihsrbije.org. Попуњен пријавни формулар
може се послати електронским путем, са назнаком „Пријава
бизнис идеје“, на мејл адресу: office@biznismladihsrbije.org или
поштом на адресу: СМарт колектив, Алексе Ненадовића 34,
11000 Београд.

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

Националне службе за запошљавање, нагласивши да је од виталног значаја да постоји координација државних институција, министарстава, али и других институција и невладиних организација, како би се младим људима који имају добре идеје пружила
неопходна подршка у покретању сопственог посла.
„Национална служба за запошљавање је посебну подршку осмислила за почетнике у бизнису, кроз бројне субвенције и стручно саветовање. Претходних година је уз субвенције за самозапошљавање отворен велики број предузећа, а младим власницима
додељено је 26 посто укупног броја одобрених субвенција. Помоћ
Националне службе овде не престаје, јер кроз менторинг програм
пратимо ова предузећа и након оснивања и пружамо им неопходну подршку у првим, најосетљивијим годинама пословања“, рекао
је Миљковић и нагласио да се незапослени углавном одлучују за
услужне и занатске делатности, као и да охрабрује податак да те
фирме у великом проценту опстају.

Посебна кредитна линија
„Од свог настанка, Ерсте банка настоји да отвара врата финансијских услуга групама којима су те услуге тешко доступне.
Утврдили смо да се млади и образовани људи сусрећу са великим
изазовима када треба да започну посао и зато смо покренули ‘суперстеп’ кредите, који имају за 4% нижу каматну стопу од кредита намењених предузетницима у редовној понуди. Међутим, још
значајније је да за овај кредит није потребно обезбеђење, нити гаранција неког привредног субјекта који већ има успешан бизнис“,
изјавио је Војислав Стокић, директор Дирекције за микроклијенте
у Ерсте банци, која је удвостручила износ намењен „суперстеп“
кредитној линији у односу на претходну годину, и он сада износи
100.000 евра, док су појединачни износи кредита до 500 хиљада
динара.
„Бизнис младих Србије представља неку врсту симулације
услова породичног бизниса, у коме се идеје, знање, искуство и
средства прикупљају и преносе у оквиру породице. Циљ овог
конкурса је да свима који размишљају о покретању предузећа и
мисле да имају добру идеју омогућимо да ту идеју преиспитају,
избрусе и науче шта је све потребно за вођење бизниса, а да им
затим помогнемо да развију добре бизнис планове и омогућимо
почетна средства. За оне најбоље и најупорније који оснују предузећа, подршка се наставља кроз пренос искустава бизнис ментора, који ће са њима радити током годину дана, и знања које ће
добијати кроз бизнис тренинге. Таква свеобухватна подршка даје
сјајне резултате и очекујемо да око 70% предузећа младих људи
која оснујемо и подржимо на овај начин опстане на тржишту и након најкритичније три године пословања“, изјавила је Неда Стан-

Самозапошљавање
• За програм самозапошљавања до 19. септембра ове године
конкурисало је укупно 5.498 лица.
• До сада је укупно донето 2.229 одлука, а закључено 1.659 уговора. У Београду је до сада потписано 79 уговора.
• У овој години предвиђено је 250 милиона за реализацију
субвенције за самозапошљавање. Као и сваке године, интересовање је много веће у односу на расположива финансијска
средства.
• Структура лица која су у овој години добила субвенције:
- лица са III и IV степеном стручне спреме - 62,14%
- лица млађа од 30 година - 26,10%.
• Обуку „Пут до успешног предузетника“ од почетка године
прошло је 8.456 лица, од чега 26% младих.

Бесплатна публикација о запошљавању

ковић, координаторка програма „Бизнис младих Србије“ из СМарт
колектива.

Оцењују се идеје и мотивација
Пријавом на конкурс за бизнис идеје младих, млади до 35 година, са пребивалиштем на територији градова и општина: Ниш,
Мерошина, Дољевац, Гаџин Хан, Лесковац, Нови Сад, Беочин, Сремски Карловци, Темерин, Горњи Милановац, Чачак, Краљево, Врњачка Бања, Рашка, Суботица, Сомбор и Кањижа, добијају могућност
да се укључе у програм који подразумева тренинг за развој бизнис
идеја, у обуку „Пут до успешног предузетника“ Националне службе
за запошљавање, подршку у развоју бизнис плана и подршку приликом оснивања предузећа, приступ повољној кредитној линији
„суперстеп“ Ерсте банке за младе који започињу сопствени посао,
бизнис менторство у трајању од минимум годину дана, специјализоване тренинге из различитих области пословања.

Селекцију пристиглих бизнис идеја обавиће комисија састављена од представника СМарт колектива, Националне службе за
запошљавање, Ерсте банке, Министарства омладине и спорта и
USAID Пројекта одрживог локалног развоја. Комисија ће примарно оцењивати бизнис идеје и мотивацију кандидата да се укључе
у програм и покрену сопствени бизнис, али и вештине и искуство
кандидата. Селекција ће бити обављена до 2. новембра 2012. године, док ће током фебруара 2013. године бити организовани селекциони панели.
А.Б.

Млади на евиденцији НСЗ
• Тренутно се на евиденцији НСЗ налази 203.894 младих старости до 30 година (106.523 су жене), што је 27,13% укупног
броја незапослених. Највећи број незапослених младих је у
старосној групи од 24 до 29 година (49,97%), затим 39,14%
младих старости од 20 до 24 године и 10,89% у старосној доби
од 15 до 19 година.
• На евиденцији је највише младих са завршеном средњом
школом (III, IV и V степен стручне спреме) - 119.898 лица, затим лица без квалификација - 39.368 и са завршеним факултетом - 25.265 лица.
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Како побољшати задовољство послом?

КЉУЧнЕ врЕдносТи

Немогуће је бити срећан и успешан на послу, ако нисмо свесни својих предности и мана. Познавањем
сопствених опција за рад избегавамо став према послу као према принуди и прихватамо га као
сопствену одлуку

И

страживачи који се баве проучавањем организационог
понашања тврде да су у успешнијим фирмама запослени веома мотивисани и посвећени организацији, а посао им пружа висок ниво задовољства. Такође, тврде да
оно што посебно утиче на задовољство послом јесу могућност грађења каријере, односно напредовања у послу, тимски
рад и изазован посао.
Уобичајено се сматра да повећање задовољства послом води
ка побољшању постигнућа. Међутим, постоје и неки противаргументи овој тези. Прво, могуће је замислити да је неко веома задовољан послом, али није инспирисан да ради напорније или боље.
Даље, постоје тврдње да није задовољство послом оно што продукује високо постигнуће, већ потпуно обрнуто, високо постигнуће
условљава и утиче на задовољство послом. На пример: запослени
су мотивисани да постигну одређене пословне циљеве и биће задовољни ако постигну те циљеве, макар то значило да морају да
уложе више напора и поправе своје постигнуће. Исти запослени ће
бити још задовољнији, ако су након оваквог напора и побољшања
награђени кроз нпр. бонус или унутрашње осећање постигнућа
и успеха. Овакав редослед ствари сугерише да побољшања могу
бити постигнута кроз два услова. Први је давање људима прилике,
односно могућности, да делују и раде. Други услов је да се сваки
успех и напредак у раду запослених награди, користећи финансијска или нефинансијска средства. Веома често је довољна лепа
реч, похвала или само изражавање захвалности за учињено.
Важан корак ка побољшању сопственог задовољства послом
јесте преиспитивање бројних фактора који утичу на задовољство
послом, међу којима су: познавање себе, изазовност посла, различитост посла, познавање сопствених опција, балансиран начин
живота и осећај сврховитости.

Познавање себе
Први корак у постизању задовољства послом јесте познавање
себе. Немогуће је бити срећан и успешан уколико нисмо свесни
својих предности и мана. Тешко је бити задовољан радећи нешто
за шта немамо потребне квалитете. У таквим ситуацијама људи
умеју да окривљују себе за некомпетентност и значајно умањују
своје самопоштовање. Уместо тога, боље је пронаћи послове који
захтевају оно у чему смо добри и пронаћи своју позицију у томе.
Поред компетенција, изузетно је значајно познавати сопствене
црте личности и стил рада који нам највише одговара. Неопходно
је испитати шта су кључне вредности особе и шта је оно што је у
послу мотивише, као и шта је то што не цени довољно и што је не
може мотивисати. Екстровертна особа ће тешко уживати у послу
који захтева повремену изолацију, док ће интроверту бити тешко
да ради посао који захтева доста социјалне интеракције. Овакви
захтеви на послу интроверту могу бити фактор који доводи до
осећаја емотивне исцрпљености и личне неостварености. Особа се
у оваквој ситуацији повлачи у себе и често постаје непријатељски
настројена ка окружењу и критична. Труди се да одради само минимум који се од ње захтева, како би посао био обављен. Последица свега је осећај кривице, који само погоршава стање и особа
временом открива да се налази у зачараном кругу незадовољства
собом због посла који јој не одговара и све већег незадовољства
послом који је таквом чини.

Како би се овакве ситуације спречиле, нужно је обавити анализу шта се од посла очекује, као и да ли особа има карактеристике које одређени посао захтева. Оваква анализа, иако некима подразумевана у избору посла, многима изостаје, те не постављају
себи адекватне циљеве и очекивања.

Изазовност посла
Посао мора бити довољно изазован како би особа била задовољна. Превише лак задатак може довести до осећаја монотоније
и досаде на послу, док претешки задаци воде ризику од јављања
осећања недовољне компетентности и неадекватности. Стога, задаци које посао подразумева не смеју бити исувише тешки да их
особа не може решити, али ипак довољно тешки да би представљали изазов за рад.

Разноврсност посла
Поред изазовности задатака, монотију посла умањује и разноврсност обавеза. Чак и мале измене у раду могу учинити много,
како би се избегла монотонија.

Познавање сопствених опција
Веома је значајно имати увек у виду да је посао који радимо једна од опција, и то она коју смо сами изабрали. Познавањем
сопствених опција за рад избегавамо став према послу као према
принуди и прихватамо га као сопствену одлуку. Овим особа стиче
осећај контроле над својим животом, који је неопходан за постизање задовољства.

Балансиран начин живота
Као што је неопходно посветити се послу како бисмо га добро
урадили, такође је потребно и одморити се од истог и наћи времена за активности које нису директно повезане са оним чимe се на
послу бавимо. Спорт, уметност или било који хоби може, иако није
директно повезан са послом, значајно унапредити задовољство,
јер нам дају енергију и олакшавају заузимање позитивног и оптимистичног става према животу.

Проналажење смисла у раду
Битно је пронаћи смисао у ономе чиме се бавимо, тако што
ћемо свој посао, на неки начин, повезати са круцијалним вредностима у које верујемо. На тај начин, чак и у оним моментима када
претходни услови о изазовности и разноврсности посла нису задовољени, можемо наставити са радом покренути осећајем смисла
и вером у неке дугорочне циљеве. Без осмишљавања онога што
радимо дугорочни циљеви лако нестају из вида. Мотивација, а самим тим и задовољство послом, бивају значајно умањени.
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Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АУТOНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842, 021/4874-448
факс: 021/4874-742
www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима
(“Сл. гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98-др. закон, 49/99-др. закон,
34/2001-др. закон, 39/2002, 49/2005-одлука УСРС, 79/2005-др.
закон, 81/2005-испр. др. закона и 83/2005-испр. др. закона) и члана
5 Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима
(“Службени лист АПВ”, бр. 18/06), Служба за управљање људским
ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ПРИПРАВНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ПОКРАЈИНСКОМ ОМБУДСМАНУ
1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински
омбудсман
2. Радно место које се попуњава: Приправник/ца.
3. Опис послова радног места: oспособљава се за самостално
обављање послова своје струке, кроз практичан рад на пословима
који су одређени Покрајинском скупштинском одлуком о
Покрајинском омбудсману, према програму који доноси Покрајински
омбудсман.
4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо
образовање на правним, социолошким, психолошким, политичким,
филозофским или педагошким академским студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске

студије), односно на основним студијама правног, социолошког,
политичког, психолошког, филозофског или педагошког смера, у
трајању од најмање четири године.
5. Посебни услови: у радни однос у државном органу не може бити
примљено лице које је осуђивано за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу.
6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених
кандидата доноси Покрајински омбудсман.
7. Meсто рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
8. Рок за подношење пријаве на оглас:
Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног
дана од дана када оглас објави организација надлежна за послове
запошљавања у огласним новинама “Послови”. Рок почиње да тече
04. октобра 2012. године, а истиче 18. октобра 2012. године.
9. Адреса на коју се подносе пријаве:
Покрајински омбудсман, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад
10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:
Вера Миловановић, директор стручне службе, број телефона:
021/4874-144.
11. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
- уверењe о држављанству (оригинал или оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена
фотокопија дипломе);
- фотокопија радне књижице.
12. Датум оглашавања:
03. октобар 2012. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање
људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине
Војводине, на огласној табли Покрајинског омбудсмана, у гласилу
организације надлежне за послове запошљавања и у дневном
листу “Данас”.

Друштвена
одговорност

људи су мера
успеха

Бесплатна публикација о запошљавању
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На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености («Сл. гласник РС», број 36/2009 и 88/2010)
и Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања Министарства економије и регионалног
развоја број 300-401-00-263/2012-16 од 23.02.2012. године, а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања Oпштине
Александровац за 2012. годину (усвојеним Одлуком 020-673/201101 од 14.12.2011. године)

Национална служба за запошљавање и
Општина Александровац
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2012.
ГОДИНИ

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

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима
која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање
(у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за
започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу
у једнократном износу од 150.000,00 динара, ради оснивања
радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослено лице које оствари право на субвенцију за
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност
најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више
незапослених лица, оснивањем радње или привредног друштва
ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених лица
удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију
од 150.000,00 динара.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари
незапослени:
- за обављање делатности у области експлоатације угља и
другим областима у складу са списком делатности објављеним
на сајту Националне службе;
- за обављање послова/делатности, за коју је решењем о
инвалидности или решењем о процени радне способности и
могућности запослења или одржања запослења утврђено да
особа са инвалидитетом не може да обавља;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварило право на исплату новчане накнаде у
једнократном износу за самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном
позиву Националне службе у току претходне 3 године.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само
једном поднети захтев за одобравање субвенције.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља
основ за добијање de minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен до 15.10.2012.године.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на
основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити
незапослени ако је:
- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе
за запошљавање најмање месец дана пре дана подношења
захтева; aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом
време проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном
позиву и
- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и
програму обуке у организацији Националне службе или друге
одговарајуће организације.
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Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу
испуњености услова Јавног позива и приложене документације.
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће
се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир
следећи критеријуми: резултат обуке из предузетништва, врста
делатности, структура лица која се запошљавају, тржиште (купци,
конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни простор и
опрема), финансијски показатељи, развијеност општине и процена
важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште
рада за подручје филијале.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим
лицима доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу
директора Националне службе, а на основу претходног мишљења
Локалног савета за запошљавање Општине Александровац.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени
одлуком о додели субвенције за самозапошљавање, биће у
разматрању до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових
захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева након
истека Јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року
до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за
самозапошљавање незапослених лица, односно најкасније до 15.12.
текуће године, закључују уговор, којим се уређују међусобна права
и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности
након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања
уговора.
Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар уколико
ниje регистрован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег
рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од
статуса жиранта и
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- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање
и обраду података о личности.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених
средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:
- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са
једним жирантом и меничним овлашћењима или
- заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко
веће вредности од износа субвенције или
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности
од износа субвенције или
- гаранција банке двоструко веће вредности од износа субвенције
или
- уговорно јемство.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије
од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или
пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које
самостално обавља своју делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне
службе.

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

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане
могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне
службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
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На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања између Националне службе за запошљавање и
Општине Мајданпек, за 2012. годину, бр.40-101-217/2012 од
28.03.2012. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА БОР
У сарадњи са
ОПШТИНОМ МАЈДАНПЕК
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ
НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2012.
ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се
послодавцима у једнократном износу ради запошљавања
незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе
за запошљавање, Филијала Бор-Испостава Мајданпек (у даљем
тексту: Национална служба).
Висина субвенције износи 200.000,00 динара.
Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој
се запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три месеца
пре датума подношења захтева.
Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање
нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са
незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним
временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања
радног односа и да измирује обавезе по основу доприноса за
обавезно социјално осигурање, у складу са законом.
Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу
остварити:
- државни органи, организације и други директни и индиректни
корисници буџетских средстава и удружења грађана,
- подносиоци захтева који обављају делатност у области
експлоатације угља и у другим областима у складу са списком
делатности објављеним на сајту Националне службе;
- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном
позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe;
- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након
правоснажног решења о усвајању плана реорганизације
и обустављању стечајног поступка или након куповине
привредног субјекта над којим је правоснажним решењем
окончан стечајни поступак.
Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних
места не може поново поднети захтев по овом Јавном позиву.
Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места
представља основ за доделу de minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на огласној табли НСЗ
и огласној табли Општине Мајданпек до утрошка расположивих
средстава издвојених за ову намену.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за отварање нових радних места
послодавац може остварити под условом:
- да запошљава лица са евиденције Националне службе на
новоотвореним радним местима;
- поднесе захтев са бизнис планом;
- одржи број запослених у последња три месеца која претходе
месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног
одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт
запосленог и сл);
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- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање за запослене, за последња три месеца
која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- да успешно послује;
- да је измирио раније уговорне обавезе и измирио
потраживања према Националној служби, осим за обавезе
чија је реализација у току;
- не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре
подношења захтева за доделу субвенције била у радном
односу код тог послодавца, односно код послодавца који је
оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем
захтева;
- да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских
прописа којима се регулише контрола и додела државне
помоћи.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и
ЈМБГ лица која се запошљавају);
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима
за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за
последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет
захтев, оверена од стране Пореске управе;
- завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину која
претходи години у којој се подноси захтев или скраћени биланс
успеха, односно преглед прихода и расхода и финансијског
резултата за претходну годину за подносиоце захтева који
воде просто књиговодство (завршни рачун не достављају
подносиоци захтева који су регистровали делатност у текућој
години);
- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца
захтева за последња три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем
фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није
користио de minimis државну помоћ;
- доказ о власништву/закупу пословног простора;
- доказ о власништву/закупу опреме;
- доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству,
уколико подносилац захтева располаже истим.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној
организационој јединици Национaлне службе, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту
www.nsz.gov.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места
доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са
бизнис планом.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене
документације.
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом
неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир
следећи критеријуми: врста делатности, развијеност општине на
чијој територији се обавља делатност, број новозапослених у односу
на број запослених (однос запослених и незапослених за које се
тражи субвенција највише до 1:5), претходно коришћена средства
Националне службе, структура лица која се запошљавају, дужина
обављања делатности послодавца, повећање броја запослених код
послодавца у претходна 3 месеца пословања, потребни ресурси
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(пословни простор, опрема и обртна средства), тржиште продаје
(купци и конкуренти), финансијски показатељи и процена важности
поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште рада за
подручје филијале.
Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале
даном објављивања Јавног позива.
Приоритети за доделу субвенције
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава
лице из категорије теже запошљивих, и то:
- дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена
дуже од 12 месеци
- незапослени без квалификација или нискоквалификовани
- вишак запослених
- особе са инвалидитетом
- Роми
- избегла и расељена лица
- повратници по споразуму о реадмисији
- млади до 30 година
- старији од 50 година
- жене и рурално становништво
- жртве породичног насиља и трговине људима и
- корисници новчане социјалне помоћи.
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних
места
Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових
радних места доноси директор Филијале Бор.
Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових
радних места објављује се на огласној табли надлежне филијале.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени
одлуком о додели субвенције за отварање нових радних места, биће
у разматрању до утрошка финансијских средстава. Подносиоци
ових захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева
након истека јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева, у
року до 30 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције,
односно, најкасније до 15.12. текуће године, закључују уговор,
којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се
врши исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за
лица која се запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно
социјално осигурање); датум заснивања радног односа не сме
да буде пре датума подношења захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа и
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за
прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења су следећа:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 200.000,00 динара –
две истоветне бланко личне менице корисника средстава са
једним жирантом, са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 200.001,00 до 400.000,00
динара – две истоветне бланко личне менице корисника
средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 400.000,00 динара – две
истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима
или једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које самостално обавља делатност (предузетник).

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
- лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном
односу на неодређено време, са пуним радним временом,
у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног
односа; у случају престанка радног односа са лицем за
које је остварено право, послодавац је у обавези да у року
од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни
однос на неодређено време са другим незапосленим, и да то
лице задржи у радном односу најмање до истека уговором
предвиђеног рока, увећаног за период у коме је извршена
замена;
- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално
осигурање, у складу са законом;
- делатност, у периоду реализације уговорне обавезе, обавља на
територији општине на којој је остварио право на субвенцију;
- омогући Националној служби праћење реализације уговорне
обавезе;
- достави Националној служби доказe о реализацији уговорне
обавезе;
- обавести Националну службу о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана
настанка промене.
Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене
уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене
субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе,
увећане за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у организационој јединици
Националне службе у Мајданпеку, тел. 030/582-953.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по
поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја
лица из захтева са бизнис планом.

пословни центри нсЗ

Подршка у реализацији
предузетничке идеје
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На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања између Националне службе за запошљавање и
Општине Мајданпек за 2012. годину, бр. 40-101-217/2012 од
28.03.2012. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА БОР
У сарадњи са
ОПШТИНОМ МАЈДАНПЕК
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2012.
ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима
која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање
(у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за
започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу
у једнократном износу од 160.000,00 динара, ради оснивања
радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослено лице које оствари право на субвенцију за
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност
најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више
незапослених лица, оснивањем радње или привредног друштва
ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених лица
удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију
од 160.000,00 динара.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари
незапослени:
- за обављање делатности у области експлоатације угља и
другим областима у складу са списком делатности објављеним
на сајту Националне службе;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварило право на исплату новчане накнаде у
једнократном износу за самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном
позиву Националне службе у току претходне 3 године.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном
поднети захтев за одобравање субвенције.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља
основ за добијање de minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на огласној табли НСЗ
и огласној табли Општине, до утрошка расположивих средстава
издвојених за ову намену.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити
незапослени ако:
- је поднео захтев са бизнис планом;
- је пријављен на евиденцију незапослених Националне службе
за запошљавање најмање месец дана пре дана подношења
захтева;
- је завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану
и програму обуке у организацији Националне службе или
друге одговарајуће организације.
- није у овој години већ добио средства по јавном позиву НСЗ за
исте намене.
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Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији
Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем
фискалном периоду;
- доказ о власништву, уколико подносилац захтева располаже
истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева
располаже истим.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева:
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној
организационој јединици Национaлне службе, према месту
пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште,
на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на
основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене
документације.
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом
неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир
следећи критеријуми: резултат обуке из предузетништва, врста
делатности, структура лица која се запошљавају, тржиште (купци,
конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни простор и
опрема), финансијски показатељи, развијеност општине и процена
важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште
рада за подручје филијале.
Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале и
огласној табли Општине, даном објављивања Јавног позива.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим
лицима доноси директор филијале Националне службе, по
овлашћењу директора Националне службе. Одлука о додели
субвенције за самозапошљавање објављује се на огласној табли
надлежне филијале и огласној табли Општине.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени
одлуком о додели субвенције за самозапошљавање, биће у
разматрању до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових
захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева
након истека Јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева
у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању
субвенције за самозапошљавање незапослених лица, односно
најкасније до 15.12. текуће године, закључују уговор, којим
се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши
исплата субвенције.
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности
након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања
уговора.
Документација за закључивање уговора:
фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар
уколико ниje регистрован у АПР;
фотокопија решења о ПИБ-у;
фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег
рачуна;
фотокопија картона депонованих потписа;
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-

фотокопија личне карте подносиоца захтева;
инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности
од статуса жиранта и
писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за
прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених
средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:
две истоветне бланко личне менице корисника средстава са
једним жирантом и меничним овлашћењима или
заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко
веће вредности од износа субвенције или
хипотека првог реда на непокретности двоструко веће
вредности од износа субвенције или
гаранција банке двоструко веће вредности од износа
субвенције или
уговорно јемство.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне
службе.

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

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у организационој јединици
Национaлне службе у Мајданпеку, тел. 030/582-953.

ТРИДЕСЕТИ САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У НОВОМ САДУ
11. октобар 2012. године (од 10 до 15 часова)
Западни хол СПЕНС-а

Националнa службa за запошљавање - Филијалa
Нови Сад позива послодавце и незапослена лица на
30. сајам запошљавања у Новом Саду, који ће бити
одржан у четвртак, 11. октобра 2012. године, од 10 до
15 часова, у западном холу СПЕНС-а.
Своје учешће на Сајму послодавци могу пријавити до 5.
октобра, у просторијима Филијалe Нови Сад, Алберта
Томе 2, у канцеларијама 12 и 13 (у приземљу). Пријаву
је могуће доставити и мејлом, на адресе: slobodanka.
lendjel@nsz.gov.rs и dusan.marjanovic@nsz.gov.rs. Све
ближе информације у вези са пријављивањем могуће
је добити и телефоном, на бројеве: 021/4885-501 и
021/4885-521.
Послодавци са седиштем ван територије Новог Сада
могу се информисати телефонским позивом на број
021/4885-571, а пријаву послати мејлом, на адресу:
miodrag.drazic@nsz.gov.rs. Послодавци ће бити у
могућности да на Сајму искажу своје кадровске потребе
и једноставно и брзо пронађу потребне раднике.
На располагању им је и бесплатна професионална
селекција приликом избора кандидата, могућност
доделе финансијских средстава и коришћења
финансијских олакшица при запошљавању.
Заинтересована незапослена лица треба да се
јаве свом саветнику, ради евидентирања учешћа
и информисања о припреми за сајам. НСЗ саветује
незапослене да пре доласка на Сајам прођу Обуку за
активно тражење посла (писање радне биографије,
припрема за интервју са послодавцем и остали савети),
како би се на најбољи начин представили послодавцу.

Бесплатна публикација о запошљавању
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810
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
Ч аЧ а К

Општина лучани
Општинска управа
32240 Лучани, ЈА бр. 5
тел. 032/817-230

Начелник Општинске управе
на период од пет година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни
факултет; постављење се врши на период од
пет година. Кандидат треба да испуњава опште
услове из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима и услове прописане чланом
54 Закона о локалној самоуправи: завршен правни факултет (VII степен стручне спреме), положен
стручни испит за рад у органима државне управе
и најмање пет година радног искуства у струци. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси: диплому о
завршеном правном факултету, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне
управе, доказ о радном искуству, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о здравственој способности, уверење да није осуђиван за кривично дело, уверење да се против њега не води
кривични поступак. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се Општинском већу Општине Лучани, Лучани, Југословенске армије бр. 5,
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Шабац

Општинска управа
Општине владимирци
15225 Владимирци, Светог Саве 34

Сарадник за финансијско
планирање и наплату
особа са инвалидитетом

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економског
или агроекономског смера. Уз пријаву и биографију, кандидат доставља доказе о испуњавању
услова: доказ о школској спреми (оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); уверење о здравственој способности (оригинал или
оверена фотокопија); доказ да се против њега не
води кривични поступак (оригинал или оверена
фотокопија); решење Националне службе за запошљавање о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења, сходно
одредбама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на оглас достављају се на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

Приправник у месној канцеларији

године друштвеног смера. Уз пријаву и биографију
кандидат доставља доказе о испуњавању услова:
доказ о школској спреми (оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о
здравственој способности (оригинал или оверена фотокопија); доказ да се против њега не води
кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве на оглас достављају се на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас“.

јаГодина

центар за сОцијални
рад „ћуприја“
35230 Ћуприја, Цара Лазара 89

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове утврђене чл. 124 Закона о социјалној заштити:
VII/1 степен стручне спреме, високо образовање
на студијама другог степена-мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани
социјални радник; да је држављанин РС; најмање
5 година радног искуства у струци; да поседује
организаторске способности; да није осуђиван и
да се против њега не води кривични поступак за
кривично дело које га чини неподобним, у складу
са Законом за рад у државним органима. Кандидат
за директора уз прописану документацију подноси
програм рада за мандатни период за који се именује. Уз пријаву приложити следећу документацију, у оригиналу или оверене фотокопије: доказ
о школској спреми, доказ о радном искуству, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених, извод из казнене евиденције полицијске
управе, уверење да се кандидат не налази под
истрагом (меснонадлежни суд), радну биографију
и програм рад за мандатни период за који се именује. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса, на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОснОвни суд у параћину
35250 Параћин, Мајора Марка 1
тел. 035/563-752

Судијски помоћник
УСЛОВИ: завршен правни факултет-VII/1 степен
стручне спреме, положен правосудни испит.

Судијски приправник

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен правни факултет-VII/1 степен
стручне спреме.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовном
пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири

Судски извршитељ

Бесплатна публикација о запошљавању

3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, две године радног искуства у струци и положен државни стручни
испит.

Правосудни стражар
УСЛОВИ: средња стручна спрема, здравствена
(психофизичка) способност, обученост за руковање ватреним оружјем и познавање законских и
других прописа на основу којих се обављају послови правосудне праксе.
ОСТАЛО: За наведена радна места, кандидати
морају испуњавати услове предвиђене чл. 45 ст.
1 Закона о државним службеницима. Општи услови за све кандидате: држављанство Републике
Србије, општа здравствена (психофизичка) способност, потврда да кандидату није престао радни однос у државним органима због теже повреде дужности из радног односа (односи се само на
кандидате који су радили у државном органу), да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци. Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана оглашавања у „Службеном гласнику Републике Србије“. Уз пријаву доставити и следеће доказе: уверење о држављанству (у оригиналу или у
овереној фотокопији), извод из матичне књиге
рођених (у оригиналу или у овереној фотокопији),
уверење о општој здравственој способности, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак и да није под истрагом (не старије од 6
месеци), диплому о потребној стручној спреми (у
оригиналу или у овереној фотокопији). Државни
службеник који се јавља на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању
или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен. Конкурсна
комисија ће у изборном поступку усмено на основу
обављеног разговора са кандидатима проверити
знања и вештине кандидата за обављање послова на наведеном радном месту. Знање и вештине
кандидата биће вредновани с обзиром на опис
послова радног места за које конкурише, а посебно ће бити вредновано познавање опште културе,
вештина комуникације, елоквентност и логичко
размишљање. О датуму и времену усменог разговора кандидати ће бити благовремено обавештени, путем контакт телефона кандидата. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ОснОвнО јавнО
тужилаштвО

35000 Јагодина, Кнегиње Милице 15
тел. 035/242-539

Достављач-курир

намештеник IV врсте
Опис послова: обавља послове доношења и одношења поште од тужилаштва до ПТТ-а, разношење
поште између државних органа, одношење предмета из писарнице до писарнице Основног суда и
Вишег тужилаштва, врши доставу позива и других
писмена, преузима пошту за свакодневна достављања и одговара за благовремену доставу, а по
извршеној достави враћа доставницу доставној
служби, обавља и друге послове по налогу непосредно надређеног или јавног тужиоца.
УСЛОВИ: Сви кандидати за наведено извршилачко
радно место морају да испуњавају посебне услове: IV степен средње спреме, да имају завршену
средњу четворогодишњу школу и најмање 1 годину радног искуства у струци. Уз пријаву са краћом
биографијом, кандидати прилажу, у оригиналу или
у овереној фотокопији, следећа документа: диплому којом се потврђује стручна спрема, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, уверење да нису под истрагом
и да се против њих не води кривични поступакуверење издато од стране суда (наведени докази-не старији од 6 месеци од дана издавања), док
ће лекарско уверење о општој здравственој способности доставити кандидат који буде изабран
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одлуком тужилаштва. Поред наведених посебних услова, сви кандидати морају да испуњавају
и опште услове предвиђене чл. 45 ст. 1 Закона о
државним службеницима (да је држављанин РС,
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да му раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа, да није осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у „Службеном гласнику РС“, а рок почиње
да тече од наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику РС“. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложена тражена документа, неће бити разматране. Пријаву на конкурс, са
кратком биографијом и одговарајућом документацијом (оригинал или оверена фотокопија), доставити лично или препорученом поштом, на адресу:
Основно јавно тужилаштво у Јагодини, Кнегиње
Милице 15, 35000 Јагодина, са назнаком: „За јавни
конкурс“. Изборни поступак за пријем кандидата
спровешће конкурсна комисија увидом у податке
и документа достављена уз пријаву и на основу
усменог разговора са учесницима јавног конкурса. Конкурсна комисија ће у изборном поступку на
основу обављеног разговора са кандидатима проверити стручну оспособљеност, знање и вештине
кандидата за обављање послова на радном месту
за које конкуришу, посебно из области организације рада тужилаштва око достављања писмена.
Датум разговора са кандидатима биће одређен
накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса
бити благовремено обавештени. Све информације
у вези са конкурсом могу се добити на број телефона: 035/242-539, а особа за контакт је члан конкурсне комисије: Јелена Лазаревић, виши тужилачки помоћник.

УЖицЕ

ваЉЕво

Општинска управа
Општине Осечина

исправка ОГласа
Град краЉевО
Градска управа

14253 Осечина, Карађорђева 78
тел. 014/451-158, 451-130

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
тел. 036/306-090, 306-009

Инспектор у Одељењу за
инспекцијске пословеприправник

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: Поред услова предвиђених у чл. 6 Закона
о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и
83/2005), кандидат треба да испуњава и следеће услове: VII степен стручне спреме, завршен
пољопривредни факултет.

Општинска управа
миОница
14242 Мионица, Војводе Мишића 28
тел. 014/62-666

Технички секретар у Одељењу
за финансије Општинске управе
Мионица
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен
стручни испит. Поред наведеног услова кандидати
морају да испуњавају и опште услове прописане
чланом 6 Закона о радним односима у државним
органима.

КиКинда

Општинска управа
Општине чајетина
31310 Чајетина
Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Инжењер архитектуреприправник

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: стечено високо образовање. Поред оверене фотокопије дипломе о стеченом високом
образовању, кандидат уз пријаву треба да достави
и доказе о испуњености општих услова за рад у
државном органу: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС; доказ о општој
здравственој способности; доказ да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Пријаве по огласу подносе се у року од 15 дана
од дана објављивања, на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на оглас“.

ОпштинскО веће
Општине сента
Општинска управа
Општине
Начелник Општинске управе
Општине Сента
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
правни факултет (доказ о стручној спреми); положен стручни испит за рад у органима државне
управе (уверење о положеном стурчном испиту за
рад у органима државне управе); уверење о држављанству РС; лекарско уверење опште здравствене способности; уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу; потврда да кандидат поседује 5 година радног искуства у струци. Пријава са доказима
о испуњавању услова подноси се на горенаведену
адресу, са назнаком: „Јавни оглас о постављању
начелника“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.
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Оглас објављен 26.09.2012. године у публикацији „Послови“, мења се за радно место:
заменик начелника Градске управе града
Краљева, на период од 5 година, у делу где
стоји: VII/1 степен стручне спреме, завршен
правни факултет, положен државни стручни
испит, 5 година радног искуства у струци, и
треба да стоји: VII/1 степен стручне спреме,
завршен правни факултет, положен државни стручни испит, 8 година радног искуства
у струци. Измењени оглас је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Остали део огласа је непромењен.

земЉОрадничка задруГа
„рашка“
36350 Рашка
Саватија Милошевића 4
тел. 036/736-072

Директор
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, пољопривредни факултет, смер сточарски и агроекономски
или економски факултет; најмање три године радног искуства на пословима задругарства. Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе и уверење да
кандидат није осуђиван. Рок за пријављивање је
8 дана.

ниШ

24400 Сента, Главни трг 1

највећа
Обука за понуда
активно
слободних
послова
тражење
на
једном месту
посла
18

К ра Љ Е в о

јп „дирекција за
изГрадЊу Општине
дОЉевац“
18410 Дољевац
тел. 018/810-555

Административно-технички
послови
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Уз
пријаву доставити: општу биографију; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба
за запошљавање

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

Администрација и управа / Трговина и услуге

срЕмсКа миТровица

Општина стара пазОва
Општинска управа
22300 Стара Пазова
Светосавска 11
тел. 022/310-170

Руководилац Одељења за
стамбено-комуналне послове,
заштиту животне средине и
инспекцијске послове
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама
II степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије) у области биотехничких наука-дипломирани инжењер пољопривреде, односно VII/1 степен стручне спреме,
пољопривредни факултет, 3 године радног искуства и положен стручни испит за рад у органима
државне управе. Општи услови: да је кандидат
држављанин Републике Србије; да је пунолетан;
да има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему и радно искуство; положен
стручни испит за рад у органима државне управе;
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 на оглас приложити: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; диплому; уверење о положеном
стручном испиту; потврду о радном искуству; уверење суда да није под истрагом, односно да није
осуђиван за поменута кривична дела; лекарско
уверење приложиће изабрани кандидат. Пријава 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; број тел. 022/310-170, лок. 149.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

нови сад

месна заједница
милешевО
21227 Милешево, Лењинова 26

Трговина и услуге

дОО „радић Гас сервис“
21000 Нови Сад
Симе Милутиновића Сарајлије 24
е-mail: gasradic@gmail.com

„CORS COMPUTERS“ DOO
11000 Београд, Карађорђева 44
е-mail: zaposlenje@cors.rs

Извршилац за монтажу и
сервисирање ауто-гас опреме

Продаја IT производа

4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, било који
смер електротехничког факултета или факултета организационих наука; пробни рад 3 месеца;
обавезно 12 месеци радног искуства на наведеној
позицији; основна информатичка обука; енглески
језик-виши или конверзацијски ниво. Пријаве слати на е-mail: zaposlenje@cors.rs.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, аутомеханичар, сервисни ауто-механичар или аутоелектричар, возачка дозвола „Б“ категорије,
познавање рада на рачунару, пробни рад 3 месеца. Рок за пријављивање је 15 дана.

„TEHNO ОPTICS“ DOO

„уранус јуниОр 2003“ дОО
26000 Панчево
Лука Дунав-Пристанишна зона бб
тел. 064/8738-922
e-mail: оffice@uranusjunior.com

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.

кОмпанија „Ђак“ дОО
беОГрад
11080 Београд, Милана Решетара 5
тел. 011/3107-824

Пословођа малопродајног објекта
за рад у Великој Плани

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме,
искуство у раду у малопродајним објектима, организаторске способности, способности руковођења
и опхођења са људима, усмереност на продају и
способност преузимања одговорности, познавање
МS Оffice и коришћење интернета. Кандидати CV
и мотивационо писмо могу слати на мејл адресу:
posao@djaksport.com, у наслову: „За пословођу у
Великој Плани“, најкасније до 05.10.2012. године.

Продавац

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, држављанство Републике Србије, радно искуство најмање 3
године, да кандидат није осуђиван, да је становник МЗ Милешево. Уз пријаву доставити: уверење
о држављанству, сведочанство или диплому (оригинал или оверена фотокопија), уверење о радном
искуству или оверену фотокопију радне књижице,
уверење из казнене евиденције да кандидат није
осуђиван, фотокопију личне карте. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве слати на наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, без обзира на занимање, радно искуство 6 месеци; долазе у обзир и лица која немају радног искуства, а
која су мотивисана за ову врсту посла, пробни рад
је 3 месеца. Место рада је у Панчеву. Потребно
је познавање рада на рачунару-основна информатичка обука: Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook, као и познавање румунског језика-виши
или конверзацијски ниво. Заинтересовани кандидати треба да шаљу пријаве поштом, мејлом или
да позову лице за контакт - Милоја Ђекића, на
број телефона: 064/8738-922. Достављање радних
биографија на увид. Конкурс је отворен до попуне
радног места.

SZTR „BABY SHOP SANDRA“
21000 Нови Сад
Николе Пашића 21
тел. 021/419-246

Шивач

за рад у Великој Плани
7 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, текстилног смера, радно искуство 24 месеца, пробни
рад 3 дана.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство
у трговини и познавање рада на рачунару; пријаве и радне биографије послати на мејл адресу:
posao@djaksport.com, до 05.10.2012. године.

„SOKO GROUP“ DОО
11000 Београд
Булевар Михајла Пупина 10д
тел. 064/8039-970

Секретар

на период од 4 године

Књиговођа

FANCY STUDIO

24000 Суботица, Луке Сучића 17
тел. 024/1434-023

Радник обезбеђења-ватрогасац

Козметичар

за рад у Апатину, на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком
занимању, обавезно радно искуство од 12 месеци
на траженим пословима, пожељно знање мађарског језика, пробни рад 2 месеца, пожељно: до
35 година старости. Заинтересована лица могу да
се јаве на број телефона: 064/1434-023, Виолети
Ваци. Оглас је отворен до 24.10.2012. године.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, пожељно
радно искуство; обука за физичко-техничко обезбеђење и противпожарну заштиту; рад у сменама;
ноћни рад; обезбеђен превоз; пробни рад 1 месец;
на разговор доставити потврду о некажњавању;
особа за контакт: Б. Јовановић, број тел. 064/8039970. Рок за пријаву је до попуне радних места.

на одређено време 3 месеца
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Грађевинарство
и индустрија

„блутек аутО“ дОО
11070 Нови Београд
Владимира Поповића 8
тел. 011/2223-259

Шеф техничког прегледа

за рад у Сремској Митровици
Опис посла: обављање техничког прегледа возила
и утврђивање техничких карактеристика возила
у складу са важећим прописима; руковање свим
уређајима и опремом за обављање техничког прегледа; вођење евиденције о прегледаним возилима; оверавање потврда, извештаја и записника у
складу са важећим законским прописима; управљање возилом ради довожења и одвожења са
технолошке линије након обављеног техничког
прегледа; кореспонденција са надлежним државним органима; похађање семинара и обука за
унапређење знања и вештина.
УСЛОВИ: завршена школа за аутомеханичара,
саобраћајног или машинског техничара; обавезно
радно искуство на техничком прегледу; познавање
моторних возила, прописа о саобраћају, механике;
пожељно радно искуство на техничком прегледу;
познавање рада на рачунару (МS Windows, МS
Оffice, Интернет); знање енглеског језика (пожељно); возачка дозвола „Б“ категорије. Радну биографију (CV) послати на e-mail: jovanabejatovic@
deltagenerali.rs, hr@blutekauto.rs или на адресу:
Блутек aуто, Јурија Гагарина 32, 11070 Нови Београд, до 08.10.2012. године. Лице за контакт: Јована Бејатовић, 064/8636-549. За кандидате који уђу
у ужи избор биће организовано тестирање.

SUR „CASA“
милан живкОвић
11080 Земун, Првомајска 2г
тел. 065/444-7-666

Конобар-шанкер

„амиГа“ дОО

36000 Краљево
Тике Коларевића 66
тел. 036/399-099, 399-199, 399-299
е-mail: оffice@аmiga.rs

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.

„GEOGIS & MAP“
аГенција за ГеОдетске
услуГе

КВ електроинсталатер

на одређено време до годину дана
5 извршилаца

Електромонтер

на одређено време до годину дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, оспособљеност за самосталан рад, рад на висини и спремност за рад на терену, радно искуство од 3 до 5
година, обавезан је доказ о стручној квалификацији, додатним вештинама и потпуна радна и лична биографија. Остали критеријуми се одређују
према општем правилнику предузећа, лични доходак је по договору. Пријаве или CV се подносе на
горенаведену адресу или на е-mail: оffice@аmiga.
rs. Све информације се могу добити на бројеве
телефона: 036/399-099, 399-199 и 399-299. Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Сви кандидати чије пријаве буду пристигле биће позвани на разговор.

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.

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.

PRIVREDNO DRUŠTVO
„BIM TEX“ DОО
16000 Лесковац
Ђорђа Стаменковића 4
тел. 016/242-256

Радник у производњи
50 извршилаца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме у
било ком занимању; познавање рада на рачунарупочетни ниво.

Инжењер текстилног
инжењерства
2 извршиоца

на одређено време две године,
пробни рад месец дана

Зидар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, технолошки
факултет; познавање енглеског језика; познавање
рада на рачунару.

Конобар-шанкер

Опис посла: зидање, бетонирање, шаловање.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било ког занимања (могуће и без радног искуства). Заинтересована лица биографију могу послати на е-mail:
kiminbg77@gmail.com. Рок за пријаву је осам дана
од дана објављивања конкурса.

3 извршиоца

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу; број телефона: 016/242-256 или
063/462-097; долазак лично је пожељан.

3 извршиоца

Армирач

Опис посла: израда и постављање разних арматура.

Тесар

3 извршиоца

безбеднОст дс

18220 Алексинац, Моравичка 22
тел. 018/803-588

Лице за безбедност и здравље на
раду
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет
заштите на раду или технички факултет; уверење
о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и
здравља на раду; уверење о положеном стручном
испиту на пословима заштите од пожара; најмање
3 године радног искуства на пословима безбедности и здравља на раду; положен возачки испит;
познавање рада на рачунару. Рок за пријаву је 15
дана.
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Опис посла: израда оплата, монтирање скеле,
малтерисање.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

16205 Бојник, Трг слободе 3
тел. 016/821-150

Референт за одржавање путева,
јавних површина, хоризонталне
сигнализације и инсталације

НК радник

3 извршиоца
Опис посла: манипулативни радник.
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: За сва радна места: место рада је Ражањ;
радни однос је на одређено време 3 месеца, након
тога могућност продужетка радног односа; радно
искуство: минимум 2 године на датим пословима, осим за НК радника: минимум 6 месеци радног искуства на датом послу; обезбеђен смештај и
исхрана; теренски рад; радно место са повећаним
ризиком; радно време: 8 сати дневно; пробни рад
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дирекција за путеве,
ГраЂевинскО земЉиште
и изГрадЊу Општине
бОјник

УСЛОВИ: VI или IV степен, смер грађевински,
саобраћајни, 3 године радног искуства. Потребна
документација: молба за пријем у радни однос,
извод из матичне књиге рођених, извод из књиге држављана, фотокопија дипломе о завршеном
вишем или средњем образовању, потврда о радном искуству, потврда да лице није осуђивано и да
се против њега не води судски поступак, CV (биографија кандидата). Пријаве слати у затвореним
ковертама, на горенаведену адресу. За све ближе
информације звати на број телефона: 016/821-150.
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Грађевинарство и индустрија / Медицина

„KOPEX MIN LIV“ аD
18000 Ниш
Булевар 12. фебруар 82
тел. 018/580-744

Шеф контроле
УСЛОВИ: висока стручна спрема у области металургије или машинства; радно искуство на пословима контроле квалитета; основно знање рада на
рачунару; познавање ISO система; организационе
способности; познавање производног процеса;
поузданост; комуникативност; спремност за тимски рад; одлучност у раду; жеља за доказивањем
и истраживањем; спремност на прихватање сугестија од стране колега. Пријаву са биографијом
послати на адресу: marijana.stankovic@kopexmin.
rs. На интервју ће бити позвани само кандидати
који задовољавају дате критеријуме.

Спремачица

Градски завОд за
плућне бОлести и
туберкулОзу
11000 Београд, Прешевска 33
тел. 011/2412-466

Медицинска сестра-техничар
у Огранку за плућне болести и
туберкулозу у Обреновцу

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

Шеф одржавања
УСЛОВИ: висока стручна спрема у области металургије или машинства; искуство у раду; основно
знање рада на рачунару; организационе способности; познавање производног процеса; поузданост;
комуникативност; спремност за тимски рад; жеља
за доказивањем и истраживањем; спремност на
прихватање сугестија од стране колега. Пријаву са биографијом послати на адресу: marijana.
stankovic@kopexmin.rs. На интервју ће бити позвани само кандидати који задовољавају дате критеријуме.

Шеф производње
УСЛОВИ: висока стручна спрема у области металургије или машинства; радно искуство у ливници;
основно знање рада на рачунару; организационе
способности; познавање производног процеса;
поузданост; комуникативност; спремност за тимски рад; жеља за доказивањем и истраживањем;
спремност на прихватање сугестија од стране
колега. Пријаву са биографијом послати на адресу: marijana.stankovic@kopexmin.rs. На интервју ће
бити позвани само кандидати који задовољавају
дате критеријуме.

Mедицина
специјална бОлница за
интерне бОлести
„IRVA CLINIC“
11000 Београд
Београдског батаљона 115
тел. 011/2546-863
е-mail: оffice@irvaclinic.com

Медицинска сестра-техничар
општег смера
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа-општи смер; познавање рада на рачунару;
возачка дозвола; страни језик. Документација коју
је потребно доставити за пријаву на оглас: извод
из матичне књиге рођених, држављанство, доказ о
стручној спреми (копија дипломе).

ост
Национална служба
за запошљавање

дОм здравЉа ракОвица
11090 Београд
Краљице Јелене 22

Медицинска сестра-техничар
општег смера
Опис послова: врши прихват пацијената и припрему медицинске документације, води дневне и
текуће евиденције рада и прописану медицинску
документацију, учествује у вакцинацији, примени
ординиране терапије, учествује у обављању систематских прегледа, припрема материјал и врши
стерилизацију инструмената, узима биолошки
материјал за лабораторијске анализе, учествује
у спровођењу мера реанимације, помаже лекару
код прегледа и интервенција (обрада рана, стављања фиксационог завоја), скидање конаца и
копчи, давање серума и других лекова, инцизија,
транспортне имобилизације, обрада опекотина и
инјекција, обавља и друге послове по налогу начелника и главне сестре службе, којима одговара за
свој рад.

Опис послова: свакодневно чишћење, прање просторија према распореду који одреди руководилац
одсека, стара се о дистрибуцији прљавог и чистог веша, уклања прљав завојни материјал, чисти
простор око зграде Дома здравља, улазне ходнике
и степениште, одговора за средства којима рукује
и за потрошни материјал који троши у току рада,
обавља и друге послове по налогу руководиоца
одсека, главне медицинске сестре-техничара и
начелника службе, којима одговара за свој рад.
УСЛОВИ: осмогодишња школа-II степен школске
спреме.

Вешерка
Опис послова: рукује машинама за прање рубља
и врши контролу њиховог рада, врши ручно и
машинско пеглање свих врста рубља, прима,
сортира испоручује и обележава рубље по припадности, крпи мање оштећено рубље и пришива дугмад, води евиденцију примљеног, опраног, испегланог и оштећеног рубља по врстама и
службама, одржава хигијену просторија у којима
ради, стара се о чистоћи рубља и одговорна је за
тачност и исправност евиденције истог, обавља
и друге послове по налогу руководиоца одсека и
начелника службе, којима одговара за свој рад.
УСЛОВИ: осмогодишња школа-II степен школске
спреме.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: за медицинску сестру-техничара и медицинску сестру-техничара
педијатријског смера: фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију дозволе за радлиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу), потврду о
радном искуству у струци-најмање 3 године након
УСЛОВИ: средња медицинска школа-IV степен
положеног стручног испита на пословима прустручне спреме, положен стручни испит, поседожања здравствене заштите (фотокопија радне
вање лиценце за рад, 3 године радног искуства
књижице или потврда послодавца), уверење да
у струци, познавање рада на рачунару (основни
нису осуђивани (уверење издаје МУП) и уверење
пакет MS Office и Windows окружење), положен
да се против кандидата не води кривични поступак
возачки испит.
(уверење издаје суд), извод из евиденције Националне службе за запошљавање, кратку биографију
Медицинска сестра-техничар
са адресом и контакт телефоном. За спремачицу и
педијатријског смера
вешерку: фотокопију дипломе о завршеној осмогодишњој школи, извод из евиденције НационалОпис послова: врши прихват пацијената и припрему медицинске документације, води дневне и
не службе за запошљавање, потврду о радном
текуће евиденције рада и прописану медицинску
искуству-најмање 1 година на пословима спремадокументацију, учествује у вакцинацији, примени
чице/вешерке, уверење да кандидат није осуђиординиране терапије, учествује у обављању сисван (уверење издаје МУП) и уверење да се против
тематских прегледа, припрема материјал и врши
кандидата не води кривични поступак (уверење
стерилизацију инструмената, узима биолошки
издаје суд), кратку биографију са адресом и конматеријал за лабораторијске анализе, учествује
такт телефоном. Рок за подношење пријава је 8
у спровођењу мера реанимације, бави се здравствено-васпитним радом, ради у демонстрационој
дана од дана објављивања у публикацији „Послокухињи, помаже лекару код прегледа и интерви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
венција, обраде ране, стављања фиксационог
разматрати. Кандидати који испуњавају услове
завоја, скидање конаца и копчи, фракционираног
огласа могу бити позвани на разговор ради прудавања серума и других лекова, инцизије, трансжања додатних информација које могу бити важне
портне имобилизације, обрада опекотина, стара
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који
се о хигијени просторија, ради и друге послове по
буде изабран, пре закључивања уговора о раду
налогу начелника службе и главне сестре службе,
којима одговара за свој рад.
дужан је да достави доказ о здравственој способСАЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
ности за рад на наведеним пословима. Одлука о
УСЛОВИ: средња медицинска школа-педијатријски
избору биће објављена на огласној табли испред
смер-IV степен стручне спреме, положен стручни
писарнице Дома здравља, у приземљу, Краљииспит, поседовање лиценце за рад, 3 године радце Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на
ног искуства у струци, познавање рада на рачунаадресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд,
ру (основни пакет MS Office и Windows окружење),
Краљице Јелене 22, са назнаком: „За оглас“ или
положен возачки испит.
лично доставити у писарницу Дома здравља.
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Медицина

нациОнална служба за
запОшЉаваЊе
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места, за рад у СР
Немачкој:
Место рада: СР Немачка, околина Хамбурга.

Лекар на специјализацији
30 извршилаца

Опис посла: послови лекара на специјализацији из
области анестезиологије/гинекологије и акушерства/неурологије.
УСЛОВИ: лекар опште праксе, знање немачког језика-минимум Б2 ниво, MS Office, положен
државни испит, одрађен стаж од шест месеци;
висина почетне плате 3.800 € бруто, послодавац
сноси трошкове специјализације.

Руководилац Одељења за
акушерство на Клиници за
гинекологију и акушерство

биографија/CV (са фотографијом); за лекаре специјалисте-фотокопија уверења о завршеној специјализацији; за лекаре опште праксе-потврда о
положеном државном испиту. Наведена документа
доставити на српском и немачком језику (у моменту подношења пријаве није потребна овера од
стране судског тумача). Документацију доставити
скенирану на e-mail: zaposljavanje@nsz.gov.rs или
поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: лекари-СР Немачка“. Детаљне
информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем
телефона кандидати који уђу у ужи избор. Конкурс
је отворен од 01.10.2012. до 31.10.2012. године.

нациОнална служба за
запОшЉаваЊе
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за рад у СР
Немачкој:

Опис посла: руковођење радом одељења, послови
специјалисте гинекологије и акушерства.

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

УСЛОВИ: специјалиста гинекологије и акушерства, знање немачког језика-минимум Ц1 ниво, MS
Office, лиценца за лекаре, четири године искуства
на пословима специјалисте гинекологије и акушерства; висина почетне плате 6.300 € бруто.

Специјалиста кардиологије
(интервентни кардиолог)

Специјалиста гинекологије и
акушерства
5 извршилаца

Опис посла: послови специјалисте гинекологије и
акушерства.
УСЛОВИ: специјалиста гинекологије и акушерства, знање немачког језика-минимум Б2 ниво, MS
Office, лиценца за лекаре; послодавац не поставља услов дужине радног искуства; висина почетне плате 5.000 € бруто.

Специјалиста неурологије
5 извршилаца

Опис посла: послови специјалисте неурологије.
УСЛОВИ: специјалиста неурологије, знање немачког језика-минимум Б2 ниво, MS Office, лиценца
за лекаре; послодавац не поставља услов дужине радног искуства; висина почетне плате 5.000 €
бруто.

Специјалиста неурохирургије
5 извршилаца

Опис посла: послови специјалисте неурохирургије.

2 извршиоца

Опис посла: послови лекара специјалисте интервентног кардиолога.
УСЛОВИ: специјалиста кардиологије; знање
немачког језика-средњи ниво (минимум Б1 ниво,
пожељан Б2); стручни испит; лиценца пожељна;
радно искуство: неопходно је да лекар зна самостално да врши катетеризацију, уградњу стентова,
Ехо и осталу кардиолошку дијагностику.
Врста радног односа: на неодређено време (пробни рад 6 месеци).
ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана; основна
плата је 4.100€ бруто, а повећава се у договору са
послодавцем (у зависности од искуства и вештине
лекара); дужина радног времена: 8 часова дневно; рад у сменама; ноћни рад; могу конкурисати и
лекари који су у пензији.
Потребна документација: радна биографија/CV
на немачком језику (са фотографијом, контакт
подацима и подацима о траженим искуствима и
знањима, пожељно је имати сертификат/уверење
о положеном курсу немачког језика); пропратно
писмо на немачком језику; фотокопија дипломе
медицинског факултета преведена на немачки
језик; фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту преведена на немачки језик.

УСЛОВИ: специјалиста неурохирургије, знање
немачког језика-минимум Б2 ниво, MS Office,
лиценца за лекаре, оспособљеност за вршење
операције под микроскопом; послодавац не поставља услов дужине радног искуства; висина почетне плате 5.000 € бруто.

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.

ОСТАЛО: шест месеци пробног рада уз могућност
продужетка уговора о раду, обезбеђен смештај
у објекту послодавца (трошкове смештаја сноси запослени у износу од око 200 €), могућност
исхране у болничкој кантини по повољним ценама; дужина радног времена: 40 часова недељно,
рад у сменама, ноћни рад, дежурства; послодавац
плаћа трошкове превоза од Србије до СР Немачке, као и трошкове издавања радне дозволе, обавезан је здравствени преглед и вакцинација против хепатитиса Б. Потребна документација: радна

ВАША ПРАВА АДРЕСА:
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нациОнална служба за
запОшЉаваЊе
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за рад у СР
Немачкој:
Послодавац: St Georg Klinikum Eisenach
Место рада: Eisenach, Thüringen, SR Nemačka

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.

дОм здравЉа ГрОцка
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Лекар специјалиста ОРЛ
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених
законом, кандидат треба да испуњава и следеће
потребне услове: завршен медицински факултет,
положена специјализација из ОРЛ, положен стручни испит. Кандидат треба да поднесе следећу документацију: диплому о завршеној школи, диплому о
положеном специјалистичком испиту, диплому о
положеном стручном испиту и фотокопију личне
карте. Како достављену документацију не враћамо
кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о
избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља, а информације се могу добити
у правно-кадровској служби Дома здравља. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе
на горенаведену адресу или непосредно у канцеларији писарнице правне службе. Пријаве мимо
означеног рока и без потпуне документације неће
се узимати у разматрање. Оглас ће бити објављен
и на веб-сајту Министарства здравља РС.

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

Медицина

дОм здравЉа ГрОцка

Доктор специјалиста интерне
медицине

Медицинска сестра-техничар

УСЛОВИ: завршен медицински факултет-VII степен, положен стручни испит; завршена специјализација из интерне медицине. Заинтересовани
кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеном медицинском факултету (оригинал или оверену фотокопију); уверење
о положеном стручном испиту (оригинал или оверену фотокопију); диплому, односно уверење о
завршеној специјализацији из интерне медицине
(оригинал или оверену фотокопију); лиценцу за
рад (оригинал или оверену фотокопију); кратку
биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.
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УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће потребне услове: завршена
средња медицинска школа, смер медицинска сестра-техничар, положен стручни испит. Кандидат
треба да поднесе следећу документацију: диплому
о завршеној школи, диплому о положеном стручном испиту и фотокопију личне карте. Како достављену документацију не враћамо кандидатима,
иста не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома
здравља, а информације се могу добити у правно-кадровској служби Дома здравља. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу или непосредно у канцеларији писарнице правне службе. Пријаве мимо
означеног рока и без потпуне документације неће
се узимати у разматрање. Оглас ће бити објављен
и на веб-сајту Министарства здравља РС.

Општа бОлница вршац
26300 Вршац, Абрашевићева бб
тел. 013/839-911

Доктор медицине

за рад у Служби нефрологије,
хемодијализе и ендокринологије
Опште болнице Вршац
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: VII/1 степен
стручне спреме, завршен медицински факултет и
положен стручни испит. Заинтересовани кандидати дужни су да поднесу: пријаву са биографијом;
доказ о испуњавању услова (диплома медицинског факултета, уверење о положеном стручном
испиту-оверене фотокопије); потврду о евентуалном искуству на истим пословима. Наведену документцију кандидати подносе у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Документација се доставља Служби за опште и правне послове Опште
болнице Вршац, на горенаведену адресу.

Доктор специјалиста
пнеумофтизиологије
УСЛОВИ: завршен медицински факултет-VII степен, положен стручни испит; завршена специјализација из пнеумофтизиологије. Заинтересовани
кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеном медицинском факултету (оригинал или оверену фотокопију); уверење
о положеном стручном испиту (оригинал или оверену фотокопију); диплому, односно уверење о
завршеној специјализацији из пнеумофтизиологије (оригинал или оверену фотокопију); лиценцу
за рад (оригинал или оверену фотокопију); кратку
биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

18230 Сокобања
Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Доктор специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације
УСЛОВИ: завршен медицински факултет-VII степен, положен стручни испит; завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације.
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеном медицинском факултету (оригинал или оверену фотокопију); уверење о положеном стручном испиту
(оригинал или оверену фотокопију); диплому,
односно уверење о завршеној специјализацији из
физикалне медицине и рехабилитације (оригинал
или оверену фотокопију); лиценцу за рад (оригинал или оверену фотокопију); кратку биографију.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Виши физиотерапеут

на одређено време ради замене
привремено одсутног радника
УСЛОВИ: виша медицинска школа-VI степен стручности, смер виши физиотерапеут; положен стручни испит; радно искуство 12 месеци. Уз пријаву
приложити: биографију; оверене фотокопије:
дипломе о завршеној школи; о положеном стручном испиту; извода из матичне књиге рођених;
уверења о држављанству и потврде да се против
лица не води судски поступак.

Лекар специјалиста физијатар
уз пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: медицински факултет-VII/2 степен стручне спреме, специјалиста из физикалне медицине и рехабилитације; положен специјалистички
испит из физикалне медицине и рехабилитације;
пожељно да кандидати имају субспецијализацију
из дечије рехабилитације и искуство у раду са
децом. Уз пријаву са биографијом доставити: оверену фотокопију дипломе; уверење о положеном
специјалистичком испиту из физикалне медицине
и рехабилитације; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; потврду да се против лица не води судски поступак.

Лекар специјалиста дечије и
превентивне стоматологије

дОм здравЉа штрпце

на одређено време ради замене
одсутног радника

38236 Штрпце
тел. 0290/70850

Медицинска сестра
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
занимање мед. техничар - IV степен стручне спреме; положен стручни испит.

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
занимање фармац. техничар - IV степен стручне
спреме; положен стручни испит.

Помоћни радник

УСЛОВИ: стоматолошки факултет-VII/2 степен
стручности, специјалиста из дечије и превентивне стоматологије; положен специјалистички
испит из дечије и превентивне стоматологије;
пожељно да кандидати имају искуство у раду са
децом са посебним потребама. Уз пријаву приложити: биографију; оверену фотокопију: дипломе
о завршеној школи; уверења о положеном специјалистичком испиту из дечије и превентивне
стоматологије; извода из матичне књиге рођених,
уверења о држављанству и потврде да се против
лица не води судски поступак.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса.

УСЛОВИ: завршена основна школа - НК радник.

специјална бОлница
„сОкОбаЊа“

специјална бОлница за
церебралну парализу и
развОјну неурОлОГију

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву
као доказе подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; доказ о положеном стручном испиту; кратку биографију. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, доставити архиви
Дома здравља Штрпце, у року од 8 дана од дана
објављивања. Адреса: ДЗ Штрпце, 38236 Штрпце. Контакт телефон: 0290/70850. Непотпуне и
неблаговремене молбе неће се разматрати.

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
ПредузетНичке идеје
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Медицина / Наука и образовање

институт за
кардиОваскуларне
бОлести „дедиЊе“
11000 Београд
Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3601-615

Медицинска сестра-техничар у
интензивној нези
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа
општег смера (VI или IV степен); положен стручни испит; најмање 24 месеца радног искуства у
интензивној нези истог или сличног типа; обученост за рад и познавање метода рада и процедура
интензивне неге.

Медицинска сестра-техничар у
ОП блоку (инструментарка)
УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа
општег смера (VI или IV степен); положен стручни испит; најмање 24 месеца радног искуства на
истим или сличним пословима.

Виши радиолошки техничар
УСЛОВИ: виша медицинска школа одговарајућег
смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци
радног искуства на истим или сличним пословима.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе неоверене
доказе о испуњености услова: диплому о завршеној вишој или средњој медицинској школи; доказ о
положеном стручном испиту; фотокопију лиценце;
фотокопију радне књижице; кратку радну биографију са доказима о радном искуству. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком радног
места за које се конкурише, на наведену адресу
Института. Пријаве се подносе до 12,00 часова
последњег дана истека рока, без обзира на начин
достављања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Кандидати ће бити писменим путем обавештени о резултатима избора.

здравствени центар
параћин
35250 Параћин, Мајора Марка бб
тел. 035/573-198

Дипломирани правник

за 50% радног времена, на одређено
време до годину дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
правни факултет, положен стручни испит, положен правосудни испит. Кандидат мора да поседује
и психофизичку и здравствену способност за рад
на пословима који су предмет огласа. Уз пријаву
на оглас, заинтересовани кандидати подносе следеће доказе о испуњености услова: оверену копију
дипломе, оверену копију уверења о положеном
стручном испиту, уверење о положеном правосудном испиту, уверење из Националне службе
за запошљавање са евиденције о незапослености
и дужини чекања на запослење након положеног стручног испита, односно правосудног испита, потврду о дужини радног искуства у струци
на предметним пословима према степену стручне спреме, уколико кандидат има радно искуство
(укључујући и волонтерски стаж), након положеног стручног испита, односно правосудног испита,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, краћу биографију са пропратним писмом,
тачну адресу боравишта/пребивалишта и контакт
телефон. Молбе достављати на наведену адресу,
са назнаком: „Молба за заснивање радног односа на одређено време-дипломирани правник“ или
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лично донети у писарницу Здравственог центра
Параћин. Избор кандидата извршиће се у року од
15 дана по окончању огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

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

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос

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.

специјална бОлница за
психијатријске бОлести
„ГОрЊа тОпОница“
18202 Горња Топоница

Шеф Одсека финансијске
оперативе

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
економски факултет; познавање рада на рачунару. Кандидат уз пријаву-биографију треба да
достави: оверену фотокопију дипломе; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати 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

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

б Е о Г ра д

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.

| Број 485 | 03.10.2012.

Члан 120

пОништеЊе дела ОГласа
Гимназија
„др кОста цукић“
11080 Земун, Градски парк 2

Оглас објављен у публикацији „Послови“
од 26.09.2012. године, поништава се за
радно место: Наставник рачуноводства, 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), јер је техничком грешком исто објављено под адресом:
Гимназија „Др Коста Цукић“, а радно место
је огласила Економска школа „Др Коста
Цукић“.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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екОнОмска шкОла
„др кОста цукић“
11080 Земун, Градски парк 2

Наставник рачуноводства

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
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
„метрОпОлитан“
11000 Београд
Тадеуша Кошћушка 63
тел. 060/3390-771

Наставник за ужу научну област
Софтверско инжењерство
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за
избор у звања дефинисане Законом о високом
образовању, Статутом Универзитата и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на
Метрополитан универзитету, што подразумева и
одговарајући докторат наука. Кандидат треба да је
способан да држи наставу на српском и енглеском
језику. Кандидати се пријављују искључиво електронским путем, коришћењем обрасца за пријаву
који се може преузети са сајта факултета: www.
metropolitan.еdu.rs/konkurs 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.

национална служба за
запошљавање

преквалификације
доквалификације
Стекните
конкурентСку
ПредноСт

Гимназија
„руЂер бОшкОвић“
са дОмОм ученика

универзитет у беОГраду
рударскО-ГеОлОшки
Факултет

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3544-417, 3540-786
е-mail: оffice@boskovic.еdu.rs
www.оsboskovic.еdu.rs

11000 Београд, Ђушина 7

Ванредни професор за ужу
научну област Нафтно рударство,
механизација и аутоматизација у
рударству

Професор енглеског језика
са 45% радног времена

на одређено време од 5 година

Професор француског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
25% радног времена
УСЛОВИ: филолошки факултет.

Професор филозофије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
80% радног времена
УСЛОВИ: филозофски факултет.
ОСТАЛО: Биографије слати искључиво на мејл
адресу: konkurs@boskovic.еdu.rs, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу
у ужи избор накнадно ће доставити потребну документацију.

Ванредни професор за ужу
научну област Механика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
научне области којој припада ужа научна област.
Остали услови утврђени су одредбама члана 64
став 7 Закона о високом образовању, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005). Уз пријаву се подноси: биографија, оверена фотокопија
дипломе о докторату, списак стручних радова и
радови. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања.

универзитет у беОГраду
правни Факултет

Ош „руЂер бОшкОвић“

11000 Београд
Булевар краља Александра 67

Наставник енглеског језика

Ванредни професор за
Пословноправну ужу научну
област, предмети: Компанијско
право и Трговинско право

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454, 3570-967
е-mail: оffice@boskovic.еdu.rs
www.оsboskovic.еdu.rs

са 55% радног времена

на одређено време од 5 година

Наставник француског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
60% радног времена
УСЛОВИ: филолошки факултет.

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
50% радног времена
УСЛОВИ: факултет спорта и физичког васпитања.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се
бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став
7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10) и чланом 102 Статута Правног факултета
Универзитета у Београду.

Доцент за научну област
Социологија права, предмет:
Основи социологије права
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се
бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став
5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10) и чланом 102 Статута Правног факултета
Универзитета у Београду.

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: учитељски факултет.

Наставник физике

на одређено време преко 60 дана, са
38% радног времена

Асистент за ужу научну област
Кривично право, предмет:
Кривично право (поновни избор)

УСЛОВИ: физички факултет.

на одређено време од 3 године

Технички секретар

на одређено време преко 60 дана, до
краја школске године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Биографију искључиво слати на мејл
адресу: konkurs@boskovic.еdu.rs, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу
у ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

УСЛОВИ: дипломирани правник, студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам
или академски назив магистра наука из научне
области за коју се бира. Избор се врши у складу са чланом 72 став 1 и чл. 122 став 5 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) и
чланом 106 Статута Факултета.
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Асистент за Радноправну ужу
научну област, предмети: Радно
право и Социјално право
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани правник, студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам
или академски назив магистра наука из научне
области за коју се бира. Избор се врши у складу
са чланом 72 став 1 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10) и чланом 106 Статута
Правног факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству), подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

универзитет „униОн“
беОГрадска
банкарска академија
Факултет за банкарствО,
ОсиГураЊе и Финансије
11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 011/2621-730

Редовни професор из уже научне
области Економија и финансије
Доцент из уже научне области
Економија и финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета „Унион“ и Статутом Београдске банкарске
академије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома о
претходно стеченим звањима, уверење о неосуђиваности и списак објављених радова. Пријаву и
тражену документацију доставити у физичком и
електронском облику, на наведену адресу Факултета, кабинет 209/II и на е-mail: оffice@bba.еdu.
rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Ош „ГОрЊа варОш“
11080 Земун, Добановачка 72
тел. 011/2108-195

Педагог

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

ОснОвна шкОла
„милОрад мића
маркОвић“

Гроцка, Ужичка 2
тел. 011/8500-531

Наставник српског језика и
књижевности
Наставник српског језика и
књижевности

са 40% радног времена на
неодређено време и 60% радног
времена на одређено време

Наставник српског језика и
књижевности

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
на породиљском боловању
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник економске групе
предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
економиста.

Наставник практичне наставе
са технологијом рада-креатор
женских фризура
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на
конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства Републике Србије; оверен препис/фотокопију сведочанства о степену стручне спреме;
доказ да против лица није покренут кривични
поступак; CV са сликом. Школа није у обавези да
враћа конкурсну документацију. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на бројеве телефона: 011/8500-720, 8500-531.

универзитет у беОГраду
Факултет безбеднОсти
11000 Београд
Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Доцент за ужу научну област
Студије одбране, за наставни
предмет: Системи одбране
на одређено време од 5 година

Педагог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани педагог по прописима Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
за основну школу; доказ да кандидат није осуђиван или под истрагом због кривичног дела које га
чини неподобним за рад у школи, доказ да је држављанин Републике Србије, доказ да има психичку
и физичку способност за рад у школи. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса послати
на адресу школе. Рок за пријаву је осам дана.
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средЊа шкОла

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука одбране, безбедности и заштите или доктор
географских наука. Остали услови утврђени су
одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010) и
Статутом Факултета безбедности. Уз пријаву кандидат подноси: биографију; оверену фотокопију
дипломе; списак научних радова, као и радове.
Пријаве кандидата са прилозима подносе се у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.
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11233 Мала Иванча
Трг братства и јединства 8
тел. 011/8253-202

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати
који поред општих услова предвиђених Законом о
раду испуњавају и посебне услове предвиђене чл.
120 ст. 1 Закона о основама система образовања
и васпитања и имају одговарајуће образовање
(одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен Законом и Правилником о врсти и степену
стручне спреме наставника у основној школи); да
имају психичку и здравствену способност 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; да имају држављанство Републике
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања, на адресу школе.

ОснОвна шкОла
„петар петрОвић ЊеГОш“
11000 Београд, Ресавска 61
тел. 011/3612-545

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе
може да се пријави кандидат који испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); да има високо
образовање за наставника школе, психолога или
педагога; положен стручни испит (испит за лиценцу); најмање 5 година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву на конкурс, кандидат је
дужан да достави: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно
лиценци; доказ о радном стажу; уверење да није
под истрагом, односно да није кривично осуђиван;
уверење о држављанству; биографију са кратким
прегледом кретања у служби. Пријаве на оглас
доставити на наведену адресу школе, у року од 15
дана од дана објављивања.

универзитет
„метрОпОлитан“
11000 Београд
Тадеуша Кошћушка 63
тел. 060/3390-771

Истраживач-сарадник за ужу
област Софтверско инжењерство
или рачунарске науке
УСЛОВИ: завршене мастер и основне студије
искључиво из ових области, са просечном оценом
најмање 09,00; у обзир долазе кандидати годишта
1980. или млађи, за рад на пројекту III44006 који
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Поред заснивања радног односа са пуним радним временом, са платом од најмање 50.000 динара, кандидату је обезбеђено и
финансирање школарине за докторске студије из
области Софтверског инжењерства на Универзитету „Метрополитан“. Кандидат треба да испуњава услове за избор у звање истраживач-сарадник дефинисане Законом о високом образовању
и Законом о научноистраживачкој делатности
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Наука и образовање
Републике Србије, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. Кандидати
се пријављују искључиво електронским путем,
коришћењем обрасца за пријаву који се може преузети са сајта факултета: www.metropolitan.еdu.rs/
konkurs и слањем попуњеног обрасца на адресу:
konkurs@metropolitan.еdu.rs. Допунску документацију (копије диплома и радова) кандидати могу да
пошаљу поштом или да донесу на наведену адресу
Универзитета. Конкурс је отворен до 10.10.2012.
године.

ОснОвна шкОла
„милица милОшевић“
11412 Јагњило
тел. 011/8217-455

Наставник математике

за 22,22% радног времена

Библиотекар

за 50% радног времена

Наставник историје

за 35% радног времена, на одређено
време до повратака запослене са
боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати
морају да испуне услове из чл. 120 став 1 тач. 1,
2, 3 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања (одговарајућа врста образовања
прописана правилником Министарства просвете, поседовање одговарајуће психичке, физичке
и здравствене способности за рад са ученицима, да су држављани Републике Србије, да нису
правоснажном пресудом осуђивани за кривична дела набројана у чл. 120 и да за њих није у
складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање). Докази о одговарајућем образовању
и држаљанству достављају се уз пријаву на конкурс. Неблаговремене и пријаве без одговарајућих
тражених доказа биће одбачене без разматрања.
Приправници се примају у складу са одредбама
Закона о основама система образовања и васпитања, пробни рад траје шест месеци.

екОнОмскО-трГОвинска
шкОла
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-120

Наставник економске групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник економске групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, тј.
до 31.08.2013. године

Наставник енглеског језика

са 89% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију/CV; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању-не старије од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту (дозвола за рад)-не
старије од 6 месеци (уколико је кандидат поседује); доказ да није осуђиван правоснажном пре-

судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; уверење о држављанству-не старије
од 6 месеци или фотокопију уверења о држављанству-не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених-не старије од 6 месеци; лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Сви кандидати који благовремено доставе потпуну документацију биће
упућени на проверу психофизичких способности
у Националну службу за запошљавање Београд, о
чему ће бити накнадно обавештени од стране Економско-трговинске школе у Сопоту.

исправка ОГласа
нарОднО пОзОриште
у беОГраду

11000 Београд, Француска 3
е-mail: mdjurasinovic@narodnopozoriste.rs

Интерактивна обука/тимски рад, Ни црно ни бело,
Умеће одрастања, Активна настава/учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори или зидови,
Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура
критичког мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте.

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српски језик и југословенску књижевност,
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност,
професор југословенске књижевности са страним
језиком, професор српског језика и књижевности,
професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог за књижевност
и српски језик, дипломирани филолог за српски
језик и књижевност.

Наставник физике

Оглас објављен 12.09.2012. године у публикацији „Послови“, мења се у делу услова,
тако што уместо наведеног, треба да стоји:
висока стручна спрема, машинског или
електро смера; знање једног страног језика, радно искуство 5 година. Пријаве слати
на е-mail: mdjurasinovic@narodnopozoriste.
rs. Рок за пријављивање је 30 дана од дана
објављивања огласа.

УСЛОВИ: професор физике, дипл. физичар, дипл.
астрофизичар, професор физике и хемије, дипл.
инжењер физике, смер индустријска физика,
дипл. физичар за општу физику, дипл. физичаринформатички смер, инжењер електротехнике,
смер техничка физика, дипл. астроном-астрофизички смер.

Наставник математике
на одређено време

бор
19210 Бор, Београдска 10

УСЛОВИ: професор математике, дипл. математичар, дипл. математичар за теоријску математику
и примену, дипл. математичар за рачунарство и
информатику, дипл. математичар-информатичар,
дипл. математичар-математика финансија.

Наставник социологије

Наставник математике

техничка шкОла бОр
на одређено време до повратка
запосленог са боловања, са 30%
радног времена
УСЛОВИ: професор социологије, односно дипл.
социолог, професор филозофије и социологије,
дипл. политиколог-наставни смер, професор марксизма.

Наставник социологије са
правима грађана

УСЛОВИ: професор математике, дипл. математичар, дипл. математичар за теоријску математику
и примену, дипл. математичар за рачунарство и
информатику, дипл. математичар-информатичар,
дипл. математичар-математика финансија.

Наставник математике
УСЛОВИ: професор математике, дипл. математичар, дипл. математичар за теоријску математику
и примену, дипл. математичар за рачунарство и
информатику, дипл. математичар-информатичар,
дипл. математичар-математика финансија.

на одређено време до повратка
запосленог са боловања, са 5%
радног времена
УСЛОВИ: дипл. социолог, професор филозофије
и социологије, дипл. политиколог-наставни смер.

Наставник математике
са 50% радног времена

Наставник устава и права грађана

УСЛОВИ: професор математике, дипл. математичар, дипл. математичар за теоријску математику
и примену, дипл. математичар за рачунарство и
информатику, дипл. математичар-информатичар.

УСЛОВИ: дипл. правник, професор социологије,
дипл. социолог, дипл. политиколог-наставни смер.

Секретар

на одређено време до повратка
запосленог са боловања, са 20%
радног времена

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до повратка
запосленог са боловања, са 45%
радног времена

УСЛОВИ: лица која испуњавају услове за наставника одговарајуће стручне школе, као и лица
која испуњавају услове за стручног сарадникашколског педагога или школског психолога, ако
су похађала један или више од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања,

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани правник.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су обавезни да
доставе оригинале или оверене копије, не старије
од 6 месеци, следећих докумената: 1. дипломе о
стеченом образовању; 2. уверења-сертификата о
похађању једног или више програма прописаних
важећим Правилником о измени Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама;
3. уверења о држављанству; 4. уверења да нису
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Наука и образовање
осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; 5.
уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима; 6. извода из матичне књиге рођених. Докази о испуњености услова
под тач. 1, 2, 3 и 5 подносе се уз пријаву на оглас.
Доказ под тач. 4 подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа, на адресу школе, са
назнаком: „За оглас“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

техничка шкОла
мајданпек
19250 Мајданпек
Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

Домар
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише треба да
испуњава услове прописане законом: одговарајуће образовање-III или IV степен, грађевинске,
електротехничке или машинско-металске струке
(занимање: грађевински техничар, машинбравар,
електричар, инсталатер водовода и канализације);
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старије од 6 месеци);
уверење да није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија-не старија од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања.

Ош „12. септембар“
19300 Неготин
Ђорђа Станојевића бб
тел/факс: 019/570-340, 570-341
е-mail: оs12@оpen.telekom.rs

Наставник дефектолог,
олигофренолог
9 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у
складу са Законом о основама система образовања
и васпитања, Законом о раду, као и Правилником
о стручној спреми наставника, стручних сарадника у настави у основној школи и следеће услове:
дипломирани дефектолог, олигофренолог или
дипломирани олигофренолог. Поред испуњавања
посебних услова, кандидати су дужни да у складу
са Законом о раду и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, доставе пријаву
са основним подацима о себи и следеће доказе:
оверену копију дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству. Лекарско уверење је неопходно поднети пре закључења уговора са кандидатом, док уверење о неосуђиваности у
смислу члана 120 став 2 тачка 3 Закона о основама

система образовања и васпитања, прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

19300 Неготин, Лоле Рибара 1
тел. 019/542-374

Наставник немачког језика
са 33% радног времена

Ош „12. септембар“
19300 Неготин
Ђорђа Станојевића бб
тел/факс: 019/570-340, 570-341
е-mail: оs12@оpen.telekom.rs

Наставник грађанског васпитањадруги циклус

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног
образовања и васпитања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у
складу са Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и услове у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи (за радно
место наставника немачког језика), односно услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника који изводе васпитно-образовни рад
из изборних предмета у основној школи (за радно
место наставника грађанског васпитања-други
циклус). Кандидати су дужни да доставе: пријаву
са основним подацима о себи, радну биографију
(осим за лица која први пут заснивају радни однос)
и следеће доказе (оригинале или оверене копије,
не старије од 6 месеци): диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, доказ о савладаности програма
обуке за извођење наставе из предмета Грађанско
васпитање за одговарајуће разреде (V-VIII разред), који организује Министарство просвете или
организација коју овласти Министарство просвете
(за радно место наставник грађанског васпитањадруги циклус). Доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система
образовања и васпитања - да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, доставља се пре закључења уговора
о раду. Доказ о некажњавању из члана 120 став 1
тачка 3 наведеног закона прибавља школа. Директор врши ужи избор кандидата које упућује на
предходну проверу психофизичких способности, у
року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Пријаве се могу
предати поштом или непосредно на горенаведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Додатне информације о конкурсу
могу се добити на број телефона: 019/542-374.

са 60% радног времена

са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у
складу са Законом о основама система образовања
и васпитања, Законом о раду, као и Правилником
о стручној спреми наставника, стручних сарадника у настави у основној школи. Поред испуњавања
посебних услова, кандидати су дужни да у складу
са Законом о раду и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања доставе пријаву са основним подацима о себи и следеће доказе:
оверену копију дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству. Лекарско уверење је неопходно поднети пре закључења уговора са кандидатом, док уверење о неосуђиваности у
смислу члана 120 став 2 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања-прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

Ош „12. септембар“
19300 Неготин
Ђорђа Станојевића бб
тел/факс: 019/570-340, 570-341
е-mail: оs12@оpen.telekom.rs

Наставник дефектолог,
олигофренолог

за рад у истуреном одељењу Брза
Паланка
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у
складу са Законом о основама система образовања
и васпитања, Законом о раду, као и Правилником
о стручној спреми наставника, стручних сарадника у настави у основној школи и следеће услове:
дипломирани дефектолог, олигофренолог или
дипломирани олигофренолог. Поред испуњавања
посебних услова, кандидати су дужни да у складу
са Законом о раду и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања доставе пријаву
са основним подацима о себи и следеће доказе:
оверену копију дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству. Лекарско уверење је неопходно поднети пре закључења уговора са кандидатом, док уверење о неосуђиваности у
смислу члана 120 став 2 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих
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Ош „вук караЏић“
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ОснОвна шкОла
„петар радОванОвић“
19215 Злот
тел. 030/2561-022

Професор математике
са 44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани
математичар за теоријску математику и примене;
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар;
професор математике и рачунарства; дипломирани
математичар за математику економије; професор
информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; да поседује лиценцу за рад; 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 приложити: оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених (не
старији од шест месеци); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми. 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 на број телефона: 030/2561-022.
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Ош „станОје миЉкОвић“
19229 Брестовац, Маршала Тита 199
тел. 030/436-860

Наставник француског језика

за рад у предметној настави у другом
циклусу основног образовања и
васпитања, у матичној школи у
Брестовцу и издвојеним одељењима у
Метовници и Шарбановцу

Наставник француског језика

са 33% радног времена, за рад у
предметној настави у другом циклусу
основног образовања и васпитања,
у издвојеном одељењу школе у
Шарбановцу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, по образовању професор, односно дипломирани филолог за
француски језик и књижевност и друго прописано
образовање из подзаконског акта о врсти стручне
спреме наставника у основној школи.

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у
предметној настави у другом циклусу
основног образовања и васпитања,
у издвојеном одељењу школе у
Шарбановцу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, по образовању професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар-информатичар,
професор математике и рачунарства и друго прописано образовање из подзаконског акта о врсти
стручне спреме наставника у основној школи.
ОСТАЛО: У радни однос ради обављања оглашених послова на послове наставника француског
језика и математике може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање стечено на студијама другог
степена (мастер, специјалистичке или дипломске студије) у складу са Законом о високом образовању и да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да
добије позитивно мишљење на провери психофизичких способности за рад са ученицима од стране службе за запошљавање. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену копију или препис дииломе
о стеченом образовању другог степена, оверену
копију или препис уверења о положеном стручном
испиту, односно лиценци, осим за приправнике,
уверење високошколске установе о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и праксе у установи; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци).
Доказ из казнене евиденције прибавља послодавац. Лекарско уверење (не старије од шест месеци) изабрани кандидат доставља послодавцу пре
закључења уговора о раду, као и извод из матичне књиге рођених и фотокопију личне карте. 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.

технички Факултет у
бОру

спреми, за студенте докторских студија: потврду о
уписаним докторским студијама, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, потврду
надлежног органа о непостојању сметње из члана
62 став 4 Закона о високом образовању (казнена
евиденција МУП-а). Документа доставити у оригиналу или у овереном препису и не старија од
шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс, са
доказима о испуњавању услова, достављају се на
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања.

19210 Бор, Војске Југославије 12
тел. 030/424-555
е-mail: оffice@tf.bor.аc.rs

Сарадник универзитета у звању
асистента за ужу научну област
Индустријски менаџмент
на одређено време, изборни период
од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове за
рад: VII/1 степен стручне спреме, са завршеним
техничким факултетом - дипломирани инжењер
индустријског менаџмента - мастер и уписане докторске студије. Остали услови утврђени су одредбом члана 72 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005) и члана 103 Статута
Техничког факултета у Бору.

Ош „хајдук веЉкО“
19329 Корбово, Маршала Тита 11
тел. 019/84-322
е-mail: оskorbovo@gmail.com

Наставник српског језика
са 95% радног времена

Наставник енглеског језика
са 44,44% радног времена

Сарадник универзитета у звању
асистента за ужу научну област
Економија

Наставник француског језика
са 44,44% радног времена

на одређено време, изборни период
од 3 године

Наставник биологије

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове за
рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
економиста и уписане докторске студије у области
економије. Остали услови утврђени су одредбом
члана 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и члана 103 Статута Техничког факултета у Бору.

Сарадник универзитета у звању
асистента за ужу научну област
Рударство и геологија-рударска
група предмета

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног радника

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

Наставник информатике
са 20% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са 10% радног времена

на одређено време, изборни период
од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове за
рад: VII/2 степен стручне спреме, са завршеним
техничким факултетом - дипломирани инжењер
рударства и уписане докторске студије, односно
одобрена тема за одбрану докторске дисертације.
Остали услови утврђени су одредбом члана 72
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005) и члана 103 Статута Техничког факултета у Бору.

Сарадник универзитета у звању
асистента за ужу научну област
Хемија, хемијска технологија и
хемијско инжењерство

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 8 и
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011)
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник 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, 1/08, 4/2008, 6/2008,
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/10),
а за изборне предмете (ред. бр. 6 и 7) и услове
предвиђене Правилником о врсти стручне спреме
наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних програма у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник СРС“, бр. 27/88 и 1/89 и „Сл.
гласник-Просветни гласник РС“, бр. 4/03, 10/04,
3/05, 9/05, 4/07, 17/07, 1/08, 6/08, 8/08 и 4/2009).
Уз пријаву доставити: биографију, оверену фотокопију дипломе (не старију од шест месеци) и уверење о држављанству (не старије од шест месеци).

на одређено време, изборни период
од 3 године

Tржиштe рада

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове за
рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер хемијске технологије - мастер, са завршеним техничким факултетом и уписане докторске студије. Остали услови утврђени су одредбом
члана 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и члана 103 Статута Техничког факултета у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености услова: биографију,
списак радова, диплому о одговарајућој стручној

АнАлитички приступ
зАпошљАвАњу
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неГОтинска Гимназија
19300 Неготин, Хајдук Вељкова 3
тел. 019/544-560

Професор математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
ПМФ, звање: професор математике и најмање
годину дана радног искуства.

Професор немачког језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
филолошки факултет, звање: професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 120 став 1 тач.
1, 2, 3 и 4 и члана 8 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву, поред овереног доказа о стручној спреми, кандидати подносе и
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против њих не води истрага
и да није покренут кривични поступак. Лекарско
уверење се доставља по извршеном избору, а пре
закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОснОвна шкОла
„вера радОсавЉевић“
19300 Неготин
Јована Јовановића Змаја бб
тел. 019/545-085, 542-737

Гимназија „миле
арсенијевић бандера“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

Учитељ музичког васпитања

са 50% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године, за рад
са децом у целодневном боравку и
предшколског узраста, у Прешеву

Професор руског језика
за 34% радног времена

Професор психологије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 8 став 2 и став 3 и члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Приликом пријављивања на конкурс, кандидат треба да поднесе следећа документа: диплому о одговарајућем
образовању (оригинал или оверена копија-не старије од 6 месеци) и уверење о држављанству. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

предшкОлска устанОва
„8. март“
17523 Прешево
Боре Вукмировића 26
тел. 017/660-095

Васпитач-бачелор педагогије на
албанском језику

са 22% радног времена

Наставник историје

Васпитач

Наставник српског језика
са 31% радног времена

Наставник немачког језика
Наставник немачког језика
са 36% радног времена

Наставник математике

са 5% радног времена

Педагог
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и услове
прописане у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Докази о испуњености
услова из члана 120 Закона, став 1 тач. 1 и 4 и става 2 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс,
а доказ из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог
члана прибавља установа. Пријаве кандидата са
потпуном документацијом: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверена
фотокопија дипломе о завршеној школи, доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

рност
Национална служба
за запошљавање
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, траженог
занимања. Кандидати уз пријаву подносе: уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, диплому о
стеченом одговарајућем образовању, лекарско
уверење се доставља пре закључења уговора о
раду и уверење о неосуђиваности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу.

дечји вртић „пчелица“

в ра њ Е

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом,
кандидат треба да испуњава и следеће услове:
бачелор педагогије, смер едукација деце са посебним потребама. Кандидати уз пријаву подносе:
уверење о држављанству РС (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом одговарајућем образовању, лекарско уверење се доставља пре закључења уговора
о раду и уверење о неосуђиваности. Пре доношења одлуке о избору врши се провера психофизичких способности кандидата од стране Националне
службе за запошљавање. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу.

Наставник српског језика

одлуке о избору врши се провера психофизичких способности кандидата од стране Националне
службе за запошљавање.

17510 Владичин Хан
Ратка Павловића бб
тел. 017/473-333, 473-658

Васпитач

за рад у целодневном боравку у
Владичином Хану, на одређено време
до краја школске године (31.08.2013)

Васпитач

за рад у припремној предшколској
групи, на одређено време до краја
школске године (31.08.2013)
4 извршиоца - у издвојеном
одељењу у Мањаку-1 извршилац, у
Прекодолцу-1 извршилац, у Сувој
Морави-1 извршилац, у Козници-1
извршилац

Васпитач

за рад у припремној предшколској
групи, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства, у
издвојеном одељењу у Врбову

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
године (31.08.2013)

за рад са ромском децом
предшколског узраста, на
Железничкој станици СО Прешево,
на одређено време до 31.08. 2013.
године

УСЛОВИ: Кандидат за радно место васпитача треба да има одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена-основне струковне студије или основне академске студије у трајању од
3 године или на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених заковише образовање-васпитач, у складу са законом,
ном, кандидати треба да испуњавају и следеће
као и да испуњава услове предвиђене чл. 120 и
услове: да имају одговарајуће високо образовање
121 Закона о основама система образовања и васстечено на студијама за васпитаче првог или друпитања. Кандидат за педагошког асистента треба
гог степена, студијама за васпитаче у трајању од
да има средњу или вишу стручну спрему и завртри године, више образовање. Пре доношења
шен програм обуке за педагошког асистента и да
одлуке о избору врши се провера психофизичиспуњава услове предвиђене чл. 120 и 121 Закоких способности кандидата од стране Националне
на о основама система образовања и васпитања.
службе за запошљавање.
Уз пријаву доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
Васпитач
доказ о држављанству Републике Србије (уверење
за рад са децом предшколског
о држављанству-не старије од 6 месеци), извод из
узраста, на српском језику, у
матичне књиге рођених (оверену фотокопију новог
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
извода), потврду-сертификат о завршеној обуци за
Маминцу, на одређено време
педагошког асистента код Министарства просвете
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених закои науке (само за педагошког асистента). Потврду
ном, кандидати треба да испуњавају и следеће
да лице није осуђивано прибавиће установа по
услове: да имају одговарајуће високо образовање
службеној дужности од Министарства унутрашњих
стечено на студијама за васпитаче првог или друпослова, а кандидати који испуњавају услове конгог степена, студијама за васпитаче у трајању од
курса (након извршеног ужег избора кандидата)
три године, више образовање. Пре доношења
биће подвргнути провери психофизичких способ-
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Наука и образовање
ности за рад са децом код надлежне службе за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, у складу са чл. 130 став 3 ЗОСОВ.
Лице које буде изабрано по конкурсу дужно је да
приложи лекарско уверење о здравственој способности, приликом заснивања радног односа. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
подносити на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“.

предшкОлска устанОва
„8. март“
17523 Прешево
Боре Вукмировића 26
тел. 017/660-095

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
за васпитача или стручног сарадника, лиценцу за
васпитача, педагога, психолога и другог стручног
сарадника, положен испит за директора установе
и најмање 5 година радног искуства на пословима
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. За директора установе може
да буде изабран и кандидат који има одговарајуће
образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 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. Кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да је држављанин Републике Србије, да
није осуђиван за кривично дело. Именовање се
врши на период од четири године. Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања. Потребну документацију са пријавом
слати на горенаведену адресу.

врШац

Ош „бранкО радичевић“
26334 Велико Средиште
Стеријина 5
тел. 013/892-133

Ложач
УСЛОВИ: средња школска спрема металске струке или КВ радник машинске или електро струке.
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију
документа о завршеној школи; оверену фотокопију уверења-дипломе о стручној оспособљености
за занимање: руковалац парних котлова; уверење
о држављанству РС; уверење о психофизичкој способности (Национална служба за запошљавање);
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, извод из матичне књиге рођених.
Пријава са доказима о испуњавању услова конкурса подноси се на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

шОсО „јелена варјашки“

Ош „сава мунћан“

Наставник практичне наставе у
подручју рада личне услуге

Професор хемије

26340 Крушчица, Саве Мунћана 45
тел. 013/858-015
е-mail: оssava@аrenapc.оrg

26300 Вршац
Жарка Зрењанина 22
тел. 013/839-832

УСЛОВИ: VII или V степен стручне спреме, женски
или мушки фризер, са положеним специјалистичким испитом. Наставник поред предвиђене стручне спреме мора поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога. Поред одговарајућег образовања,
кандидат треба да испуни и остале услове: 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 и да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: кратку биографију, извод из
матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију дипломе-доказ о одговарајућем
образовању, уверење о држављанству-не старије
од 6 месеци. Пожељно искуство у раду са децом
ометеном у развоју. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

Ош „бранкО радичевић“
26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Наставник мађарског језика са
елементима националне културе

са 20% радног времена, за рад у
издвојеним одељењима у Влајковцу и
Шушари
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
мађарског језика и књижевности, дипломирани
филолог за мађарски језик и књижевност.

Наставник математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике-математике, дипломирани математичар-астроном, дипломирани математичар-примењена математика и
дипломирани информатичар.

Спремачица

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства због
неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије и
физике, професор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар
за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар, смер хемијско
инжењерство, професор биологије и хемије, професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар-професор хемије.

Професор физике

са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
физике, дипломирани физичар, професор физике
и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију,
професор физике и основа 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.

Професор чешког језика

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства због
неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
филолог чешког језика и књижевности, професор
чешког језика и књижевности.

Професор разредне наставе,
наставник разредне наставе

на одређено време, док траје први
изборни мандат директора школе
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, професор разредне наставе, наставник разредне наставе.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Руковалац парних котловакотлар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро или машинског смера и положен испит за руковаоца парних котлова-котлара.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: оверену
фотокопију дипломе или сведочанства (за кандидате пријављене на конкурс за спремачицу),
уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију-не старије од 6 месеци). Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом (лекарско уверење) подноси кандидат изабран на конкурсу, пре закључења уговора
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и услове
прописане у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати
прилажу: доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе), извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се пре закључења
уговора о раду-члан 120 став 4 Закона о основама
система образовања и вапитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09). Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа-члан 120 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09). Непотпуне и
неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број
телефона: 013/858-015.
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Наука и образовање

Ош „маркО стОјанОвић“
26348 Врачев Гај
Марка Стојановића 222
тел. 013/856-197

Наставник српског језика

са 14 часова недељно непосредног
рада са ученицима
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања
предвиђено је чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009 и 55/2011) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 9/96, 10/2002, 4/2003, 20/2004,
5/2005, 2/2007, 4/2007, 17/2007, 20/20017, 1/2008,
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009,
9/2009, 3/2010), и то: професор српског језика
и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор
српске књижевности и језика, професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу,
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно диполомирани филолог за
српскохрватски језик и јужнословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, професор српскохрватског језика и опште
лингвистике, професор за српскохрватски језик
са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика
и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи
на мађарском, односно русинском или румунском
језику, професор, односно дипломирани филолог
за југословенску и општу књижевност, професор
југословенске књижевности са страним језиком,
дипломирани филолог за књижевност и српски
језик, дипломирани филолог за српски језик и
књижевност и професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине.

Наставник информатике и
рачунарства

са 6 часова недељно непосредног
рада са ученицима
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања
предвиђено је чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009 и 55/2011) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС-Просветни преглед“, бр. 4/2003, 10/2004, 3/2005, 9/2005, 4/2007,
17/2007, 12/2008, 6/2008, 8/2008-испр., 4/2009 и
3/2010), и то: професор информатике; професор
информатике у образовању; професор информатике и техничког образовања; дипломирани
инжењер информатике; дипломирани инжењер
пословне информатике; дипломирани инжењер
електротехнике-за рачунску технику и информатику; дипломирани математичар-за рачунарство
и информатику; дипломирани инжењер организације рада, смер кибернетски; дипломирани
инжењер организације-за информационе системе; дипломирани инжењер за информационе
системе; дипломирани инжењер организационих
наука, одсек за информационе системе; дипломирани економиста-за економику, статистику и
информатику; дипломирани математичар; професор математике; професор физике; дипломирани
инжењер електротехнике, смер рачунске технике
и информатике; дипломирани инжењер електронике; професор технике и информатике; професор
техничког образовања; професор електротехнике; професор машинства; дипломирани инжењер
менаџмента за информационо-управљачке и
комуникационе системе; професор информатике-
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математике; лица која су на основним студијама
имала најмање четири семестра информатичких
предмета.

Ош „свети сава“

Спремачица-помоћни радник

Помоћни радник

за рад у издвојеном одељењу у
Банатској Паланци

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања
предвиђено је чл. 44 Правилника о организацији
и систематизацији послова ОШ „Марко Стојановић“ Врачев Гај, бр. 495 од 31.08.2010. године, и
то: послове спремачице-помоћног радника може
обављати лице са завршеном основном школом.

за рад у истуреном одељењу Понеш
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове по
чл. 26 Закона о раду. Пријаве слати на адресу: ОШ
„Свети Сава“, Паралово, 38250 Гњилане-Шилово.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ЗајЕЧар

Домар
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања
предвиђено је чл. 43 Правилника о организацији
и систематизацији послова ОШ „Марко Стојановић“ Врачев Гај, бр. 495 од 31.08.2010. године,
и то: послове домара може обављати лице са III
или IV степеном школске спреме, бравар или електричар или електротехничар или водоинсталатер
или аутомеханичар. Ово лице мора да је и стручно
оспособљено за руковање парним котловима.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и остале
услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, доказ о стручној спреми,
тј. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању или оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи. Кандидат који подноси пријаву за радно место домар, поред горенаведених докумената прилаже и доказ да је и стручно оспособљен за руковање парним котловима.
Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом
120 став 1 тачка 3 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања-прибавља установа. У поступку одлучивања о избору наставника,
директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима (ову проверу врши
надлежна служба за послове запошљавања).
Доказ о здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење), доставља се пре
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

пОништеЊе ОГласа
Ош „Ђура јакшић“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Оглас објављен 26.09.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

Ош „Ђура јакшић“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2012/2013. године
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 наведена 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 препис-фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; сертификат о
завршеној уводној обуци за педагошког асистента;
извод из матичне књиге рођених.

Наставник немачког језика

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

ГњиланЕ

пОништеЊе кОнкурса
техничка шкОла
„драГи пОпОвић“
Горње Кусце
38250 Горње Кусце-Гњилане

Конкурс објављен 25.07.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости, за радна места: наставник групе
грађевинских предмета, за 8 часова (50%
радног времена); наставник групе машинских предмета, за 16 часова (100% радног
времена).
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Паралово
Са истуреним одељењем у Понешу

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена, дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије, у
складу са Законом о високом образовању („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 наведена 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.

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

Наука и образовање
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Рок за пријављивање је осам дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ош „Ђура јакшић“

средЊа шкОла
„бранислав нушић“

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена, дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије, у
складу са Законом о високом образовању („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
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;
друге услове прописане законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у
установи. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: оверен препис-фотокопију 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“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

18230 Сокобања
Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Професор латинског језика
са 11% радног времена

Професор математике
са 32% радног времена

Професор познавања робе
са 65% радног времена

Наставник куварства са
практичном наставом
са 40% радног времена

Професор психологије

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидати морају испуњавати и
посебне услове: 1. да имају одговарајући степен
и врсту стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама и
гимназији; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да су држављани Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 поносе се уз
пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закључења
уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

предшкОлска
устанОва „буцкО“
18230 Сокобања
Митрополита Михаила 16
тел. 018/830-249

Васпитач

на одређено време до повратка
радника са привремене спречености
за рад, не дуже од годину дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање из чл. 8 и
чл. 121 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); 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 РС. Кандидати
су обавезни да уз пријаву и биографију приложе:
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗрЕњанин

19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник француског језика

технички Факултет
„михајлО пупин“

за 11% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Лубници

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у звање асистента за
научну област Инжењерство
заштите животне средине
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија, са просеком
оцена најмање осам на претходним нивоима студија и који показује смисао за наставни рад.

Сарадник у звање сарадника
у настави за научну област
Информационе технологије

на одређено време од годину дана
УСЛОВИ: студент мастер академских студија, са
просеком оцена најмање осам на студијама првог
степена.

Сарадник у звање сарадника
у настави за научну област
Индустријско инжењерство

на одређено време од годину дана
УСЛОВИ: студент мастер академских студија, са
просеком оцена најмање осам на студијама првог
степена.

Сарадник у звање асистента за
научну област Менаџмент

ОснОвна шкОла
„јеремија илић јеГОр“

на одређено време од три године

19214 Рготина
тел/факс: 019/466-119
е-mail: оs_jegor@verat.net

УСЛОВИ: студент докторских студија, са просеком
оцена најмање осам на претходним нивоима студија и који показује смисао за наставни рад.

Педагог

са 90% радног времена

Наставник грађанског васпитања

Сарадник у звање сарадника
у настави за научну област
Менаџмент

са 10% радног времена

на одређено време од годину дана

Наставник француског језика

УСЛОВИ: студент мастер академских студија, са
просеком оцена најмање осам на студијама првог
степена.

Наставник физике

ОСТАЛО: Пријаве се прилозима (биографија, докази о испуњавању услова конкурса, оверене фотокопије диплома о одговарајућем стручном академском и научном звању, списак објављених научних
и стручних радова, књиге и сами радови) подносе
се Факултету, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За
конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

са 44% радног времена
са 30% 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
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да испуњава и друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места
у установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: доказ о испуњености
услова у погледу стручне спреме; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а доказ да
кандидат није осуђиван за наведена кривична
дела прибавља установа. Проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. У пријави кандидат треба да наведе тачну
адресу на којој живи, број фиксног и мобилног
телефона. Пријаве достављати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.

хемијскО-прехрамбена и
текстилна шкОла
„урОш предић“
23000 Зрењанин
Стевице Јовановића 46

Административни референт

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и
потребни докази: да кандидат има одговарајуће
образовање (оверена фотокопија дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да
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Наука и образовање
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење прибавља школа од МУПа, по службеној дужности), најмање 15 година
старости. Потребна стручна спрема је одређена
Правилником о организацији и систематизацији
послова у ХПТШ „Урош Предић“ Зрењанин: IV степен стручне спреме, биротехничар, правни техничар, економски техничар, медицинска сестра-техничар, завршена гимназија, хемијско-технолошко
техничка школа, погонски смер. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним
фотокопијама потребних докумената је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве
неће се разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати на адресу школе.

Наставник предмета Музичка
уметност

на одређено време, са 25% радног
времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и
потребни докази: да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама (оверена фотокопија дипломе, кандидат
подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин
Републике Србије (уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду), да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (уверење прибавља школа од МУП-а,
по службеној дужности), извршена провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака
(школа упућује кандидате пре доношења одлуке
о избору). Потребна стручна спрема: академски
музичар; дипломирани музичар (сви смерови);
дипломирани музиколог; дипломирани музички
педагог; професор солфеђа и музичке културе;
професор музичке културе; дипломирани етномузиколог; академски музичар-композитор; дипломирани композитор. Рок за подношење пријаве са
важећим, односно уредно овереним фотокопијама
потребних докумената је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене,
непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом
слати на адресу школе.

Ош „станчић милан уча“
23271 Кумане, Трг слободе 4

Наставник немачког језикаобавезни изборни предмет
са 78% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу стручну спрему-VII/1 степен стручне спреме,
звање: професор немачког језика, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност.

Дефектолог-олигофренопедагог
за рад у специјалном одељењу
са децом лако ометеном у
психофизичком развоју
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УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу
стручну спрему-VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани дефектолог за рад
са децом ментално ометеном у развоју, дипломирани дефектолог-олигофренопедагог.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће
услове на основу чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и његовим
изменама („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011):
1. да има одговарајуће високо образовање; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (прибавља школа службеним путем); 4. држављанство Републике
Србије. Кандидати уз пријаву достављају следећа
документа: оригинал или оверен препис дипломе
(као доказ о одговарајућем образовању), оригинал
или оверен препис уверења о држављанству-не
старије од 6 месеци. Доказ о испуњености услова
из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима) кандидат
подноси пре закључења уговора о раду, односно
школа прибавља доказ о претходној провери
психофизичких способности, у року од 8 дана по
истеку рока за подношење пријава на конкурс, на
основу упута кандидата који су ушли у ужи избор.
Пријаве са потребном документацијом доставити
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“.

исправка кОнкурса
ОснОвна и средЊа шкОла
„9. мај“
23000 Зрењанин
Народне омладине 16

Конкурс објављен 19.09.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се у делу
основног образовања и васпитања, код радног места: наставник дефектолог, тако што
се број извршилаца повећава са 18 на 19
извршилаца. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања исправке конкурса у публикацији „Послови“.

медицинска шкОла
23000 Зрењанин
Народног фронта 3

Наставник социологије

на мађарском наставном језику, са
10% радног времена
УСЛОВИ: професор социологије, односно дипломирани социолог, професор филозофије и социологије, дипломирани политиколог-наставни смер,
дипломирани политиколог за друштвено-политичке односе, професор социологије и филозофије, професор марксизма.

Наставник устава и права грађана
на мађарском наставном језику, са
10% радног времена

Ош „петар кОчић“

УСЛОВИ: дипломирани правник, професор социологије, односно дипломирани социолог, дипломирани политиколог-наставни смер, дипломирани
политиколог, смер међународно-политички.

23242 Банатски Деспотовац
Трг Душана Ћубића 13

Наставник математике

Наставник физикалне медицине
(теоријска настава)

са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних
општих услова за заснивање радног односа мора
испуњавати и посебне услове прописане Законом
о основама система образовања и васпитања (чл.
120 и 122) и Правилником 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) и да има одговарајуће образовање: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и
примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар
- информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику
економије; професор информатике - математике;
дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани информатичар. Уз пријаву на конкурс
кандидат доставља следеће доказе: фотокопију
дипломе о завршеном факултету; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (овај доказ
подноси кандидат пре закључења уговора о раду);
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Доказ о некажњавању од надлежног
органа школа прибавља по службеној дужности.
Наведени услови доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају у току рада. Фотокопије
приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

| Број 485 | 03.10.2012.

са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију.

Наставник дерматологије са
негом (теоријска настава)
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста за дерматовенерологију.

Наставник практичне наставе са
технологијом рада за образовни
профил женски фризер
на мађарском наставном језику, са
69,94% радног времена

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом-креатор женских
фризура; лице са вишом стручном спремом, са
претходно завршеном специјализацијом-креатор
женских фризура; креатор женских фризура.

Наставник здравствене неге
са 22% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар,
санитарно-еколошки инжењер-специјалиста са
претходно стеченим образовањем за струковну
медицинску сестру, струковна медицинска сестра,
организатор здравствене неге.

Наставник основа дерматологије
на мађарском наставном језику, са
10% радног времена

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

Наука и образовање
УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста дерматовенеролог, доктор медицине.

Наставник естетског обликовања
фризура
на мађарском наставном језику
(теоријска настава), са 10% радног
времена

УСЛОВИ: професор ликовних уметности, дипломирани сликар-професор ликовне културе, академски
сликар-ликовни педагог, дипломирани вајар-професор ликовне културе, академски вајар-ликовни
педагог, дипломирани графички дизајнер-професор ликовне културе, академски графичар-ликовни педагог, дипломирани графичар-професор
ликовне културе, дипломирани уметник фотографије-професор ликовне културе, дипломирани
уметник нових ликовних медија-професор ликовне
културе, дипломирани графичар визуелних комуникација-професор ликовне културе, дипломирани сликар, дипломирани вајар, лице са завршеним
факултетом примењених уметности, лице са завршеним факултетом ликовних уметности.

Наставник медицинске биохемије
на мађарском наставном језику, са
10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут-специјалиста
за медицинску биохемију, доктор медицине-специјалиста за клиничку биохемију, дипломирани
фармацеут, дипломирани биохемичар.

Наставник хирургије са негом

Наставник музичке уметности

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста за општу
хирургију или једне од хируршких грана.

УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар (сви смерови), дипломирани музиколог, дипломирани музички педагог, професор солфеђа и
музичке културе, професор музичке културе, дипломирани етномузиколог.

на мађарском наставном језику, са
20% радног времена

Наставник неуропсихијатрије са
негом
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста за неуропсихијатрију.

Наставник неуропсихијатрије са
негом
на мађарском наставном језику, са
10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста за неуропсихијатрију.

Наставник педијатрије са негом
са 40% радног времена
УСЛОВИ: доктор
педијатрију.

медицине-специјалиста

на мађарском наставном језику, са
10% радног времена
УСЛОВИ: доктор
педијатрију.

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста клиничке
биохемије; дипломирани фармацеут-специјалиста
медицинске биохемије.

са 30% радног времена

Наставник фармацеутске
технологије (вежбе у блоку)
са 10,71% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут-специјалиста
фармацеутске технологије дипломирани фармацеут.

Наставник инфектологије са
негом
са 40% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста инфектолог.

Наставник инфектологије са
негом

на мађарском наставном језику, са
10% радног времена
УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста инфектолог.

за

Наставник педијатрије са негом

Наставник медицинске биохемије
у одељењу фармацеутски
техничар-оглед
са 37,14% радног времена

на мађарском наставном језику, са
5% радног времена

медицине-специјалиста

за

Наставник гинекологије и
акушерства са негом
УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста за гинекологију и акушерство.

Наставник гинекологије и
акушерства са негом

на мађарском наставном језику, са
10% радног времена
УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста за гинекологију и акушерство.

Наставник фармакогнозије
(вежбе у блоку)
са 3,57% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут-специјалиста
за контролу лековитог биља, дипломирани фармацеут.

Наставник географије

на мађарском наставном језику, са
18% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник интерне медицине са
негом

УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, професор историје-географије, дипломирани
географ-просторни планер.

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста за интерну медицину.

Наставник математике

са 60% радног времена

Наставник интерне медицине са
негом
на мађарском наставном језику, са
20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста за интерну медицину.

на мађарском наставном језику, са
33% радног времена
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар-математика финансија,
математичар-информатичар.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 120
став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 и чланом 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), посебне услове из Правилника 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, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05,
2/07, 4/07, 7/08, 11/08 и 5/11) и Правилника о врсти образовања наставника у стручним школама
који остварују наставни план и програм огледа за
образовне профиле козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра-техничар,
стоматолошка сестра-техничар, фармацеутски
техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ и масер („Службени гласник РСПросветни гласник“, бр. 25/04, 1/07 и 10/09), као
и посебне услове из Правилника о организацији
и систематизацији послова Медицинске школе у
Зрењанину, односно да кандидат има најмање 15
година (општи услов); да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са 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. Лица која се пријаве
на конкурс за наставника који изводи наставу на
мађарском наставном језику, морају да испуњавају и услове из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), односно да су
стекла средње, више или високо образовање на
језику мађарске националне мањине или да су
положила испит из мађарског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти
и степену стручне спреме; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; лица која се пријаве на конкурс за наставника који изводи наставу на мађарском наставном
језику дужна су да доставе доказ да испуњавају
услове из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), односно доказ да су
стекла средње, више или високо образовање на
језику мађарске националне мањине или да су
положила испит из мађарског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија); лица која конкуришу
за радно место наставник практичне наставе са
технологијом рада за образовни профил женски
фризер на мађарском наставном језику, дужна су
да доставе доказ о завршеној специјализацијикреатор женских фризура (оригинал или оверена
фотокопија). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће бити
разматране. Пријаве се шаљу на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта 3,
са назнаком: „За конкурс“ или се предају лично
на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин,
Новосадска бб. Сва потребна обавештења могу
се добити од секретара школе, лично или на број
телефона: 023/533-270.
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Наука и образовање

јаГодина

Ош „Ђура јакшић“
35230 Ћуприја, Карађорђева 46
тел. 035/470-555, 477-500

Професор математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, сходно чл. 3
став 1 тачка 10 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/2007, 3/2007,
4/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 4/2009-I, 4/2009-II,
9/2009, 3/2010).

Професор енглеског језика

на одређено време, замена запослене
за време породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, сходно чл. 3
став 1 тачка 3 под а) енглески језик („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 1/2008, 4/2008,
6/2008, 4/2009-I, 4/2009-II, 9/2009, 3/2010).
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 73/09, 52/2011). Докази о испуњености
услова из чл. 120 став 1 тач. 1 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 пре закључења уговора. Доказ из тачке 3 прибавља установа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

шкОла са дОмОм за
ученике ОштећенОГ
слуха и ГОвОра
„11. мај“
35000 Јагодина
Славке Ђурђевић 8
тел. 035/223-204
факс: 035/240-166
e-mail: skolazagluve@open.telekom.rs

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо 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 и 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; дипл. дефектолог
одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; наставник-дефектолог одсека (групе
или смера) за рад са лицима оштећеног слуха.

фризура; креатор женских фризура; наставник
који није дефектолог мора да поседује стручну
дефектолошку оспособљеност за рад са наглувим
и глувим ученицима.

Наставник ликовне културе у
средњој школи
са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо 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 и 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; професор ликовне уметности, академски сликар, односно дипл.
сликар; академски вајар, односно дипл. вајар; академски графичар, односно дипл. графичар; осим
наведене стручне спреме наставник мора да поседује и стручну дефектолошку оспособљеност сурдопедагога.

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног
образовања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо 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 и 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; одговарајуће образовање предвиђено чланом 2 Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05,
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08,
11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10). Поред услова наведених у одлуци, кандидати морају да испуњавају и
опште услове предвиђене законом: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају држављанство Републике Србије. Потребну документацију и пријаве
слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Обука за
активно
тражење
посла

Стекните
конкурентску
УСЛОВИ:
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјапредност
листичке струковне
студије), у складу са Законом
Наставник практичне наставе у
подручју рада личне услуге

о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; дипл. дефектолог-сурдопедагог са завршеном специјализацијом-креатор
женских фризура; лице са вишим образовањем
и завршеном специјализацијом-креатор женских

Обука за активно
тражење посла
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Посао се не чека,
посао се тражи

Ош „вук караЏић“
35207 Поточац
тел. 035/522-804

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика
Наставник српског језика
са 50% радног времена

Наставник српског језика
са 55% радног времена

Наставник математике
са 22% радног времена

УСЛОВИ: За наведена радна места, поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат
мора да испуњава и остале услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања, као и да има одговарајућу стручну
спрему, прописану Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Пријава на конкурс треба да садржи
потребну документацију: краћу биографију, доказ
о стручној спреми (оверена копија), извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља
установа по службеној дужности, а доказ о здравственој способности доставља се пре закључења
уговора о раду. Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати.

КиКинда

висОка шкОла
струкОвних студија за
ОбразОваЊе васапитача
у кикинди
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250
е-mail: vsov@businter.net

Избор у звање професора за
наставника за област педагошких
и андрагошких наука, за
предмете из области педагошких
наука-доктор педагошких наука

Друштвена одгово

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
кандиНационална
служба
дата; оверену фотокопију дипломе или уверења
засписак
запошљавање
о стеченом докторату;
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

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Програми
приправништва –
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
знање у пракси

Наука и образовање
у вези осуђиваности кандидата прибавиће школа
службеним путем. Непотпуне пријаве и пријаве са
неодговарајућом документацијом неће се узимати
у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Ош „киш Ференц“

Трешњевац-Ором
24207 Трешњевац, Велики пут 141

Наставник немачког језика
за рад у Трешњевцу

Наставник математике

са 16 наставних часова, за рад у
Орому

Наставник математике

са 12 наставних часова, за рад у
Тотовом Селу

Наставник српског језика као
нематерњег језика
за рад у Трешњевцу

Наставник српског језика као
нематерњег језика
за рад у Орому

Наставник српског језика као
нематерњег језика

за рад у Тотовом Селу и Долинама

Наставник физике

са 18 наставних часова недељно, за
рад у Трешњевцу-Орому и Тотовом
Селу

Наставник енглеског језика
са 6 наставних часова, за рад у
Тотовом Селу

Наставник математике

на одређено време до повратка
одсутне запослене, а најдуже до краја
школске 2012/2013. године, за рад у
Трешњевцу

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
радника који је прешао на другу
функцију, до останка на фукцији, а
најдуже до краја школске 2012/2013.
године, са непуним радним временом

Наставник историје

на одређено време ради замене
радника који је прешао на другу
функцију, до останка на функцији, а
најдуже до краја школске 2012/2013.
године, са 13 наставних часова, за рад
у Тотовом Селу и Долинама

Наставник техничког образовања

на одређено време ради замене
радника који је прешао на другу
функцију, до останка на функцији, а
најдуже до краја школске 2012/2013.
године, за рад у Орому и Тотовом Селу
УСЛОВИ: Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат треба да достави: диплому или оверену
фотокопију о стеченом високом образовању на
студијама другог степена (мастер академске студије, 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; на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године (код радног места
наставника разредне наставе може да се поднесе и диплома или оверена фотокопија о стеченом вишем образовању); уверење о држављанству; доказ о познавању мађарског језика, јер се
настава изводи на том језику. У складу са чланом
121 став 7 Закона о основама система васпитања
и образовања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011), наставник и стручни сарадник доказују
знање мађарског језика уколико је лице стекло
средње, више и високо образовање на мађарском језику или је положило испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе.
Уверење о некажњавању установа ће прибавити
службеним путем. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.
Код радног односа на неодређено време уговара
се пробни рад од 3 месеца. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир. Пријаву са
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу школе.

наставник разредне наставе; професор педагогије
са претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом (доказ о завршеном
одговарајућем образовању-оригинал или оверена
фотокопија дипломе); да кандидат 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 (уверење прибавља установа приликом заснивања радног односа); оригинал или оверена копија уверења о држављанству РС.

Ош „Фејеш клара“

Лапље Село

23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9

ОСТАЛО: Кандидати достављању пријаву са наведеном потребном документацијом о испуњавању
услова конкурса, на горенаведену адресу школе,
са назнаком: „За оглашено радно место“.

КосовсКа миТровица

екОнОмскО-трГОвинска
шкОла приштина
Професор математике

за школску 2012/2013. годину

Наставник музичке културе за
наставу на мађарском језику

за 5 школских часова недељно (25%
радног времена, односно 10 сати рада
недељно)

Професор математике

УСЛОВИ: одговарајуће образовање и знање
мађарског језика; академски музичар; дипломирани музичар-музички педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар-композитор;
дипломирани композитор; дипломирани музичардиригент; дипломирани музичар-музиколог; дипломирани музиколог; наставник музичке културе
(доказ о завршеном одговарајућем образовањуоригинал или оверена фотокопија дипломе); да
кандидат 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 (уверење прибавља установа приликом заснивања
радног односа); оригинал или оверена копија уверења о држављанству РС.

Професор руског језика

Наставник математике за наставу
на мађарском језику

за 11 часова, на одређено време до
повратка запослене са породиљског
одсуства, за школску 2012/2013.
годину

за 16 школских часова наставе
недељно (88,89% радног времена,
односно 35 сати и 30 минута недељног
ангажовања за обављање послова)
УСЛОВИ: одговарајуће образовање и знање
мађарског језика; професор математике или дипломирани математичар (доказ о завршеном одговарајућем образовању-оригинал или оверена
фотокопија дипломе); да кандидат 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 (уверење прибавља установа приликом заснивања радног односа); оригинал или оверена копија уверења о држављанству РС.

Наставник разредне наставе
(учитељица) за наставу на
мађарском језику
УСЛОВИ: одговарајуће образовање и знање
мађарског језика; професор разредне наставе;

за 5 часова, за школску 2012/2013.
годину
за 6 часова, за школску 2012/2013.
годину

Професор физике

за 4 часа, за школску 2012/2013.
годину

Професор српског језика и
књижевности

за 12 часова, на одређено време до
повратка запослене са породиљског
одсуства, за школску 2012/2013.
годину

Професор енглеског језика

Економско-трговинска школа
Делатност ван седишта-Племетина

Професор математике

за 12 часова, за школску 2012/2013.
годину
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају сва
лица која испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), као и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Уз пријаву приложити: оверен препис (фотокопију) дипломе, уверење о држављанству РС и
извод из матичне књиге рођених. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са документацијом слати на адресу школе или доставити
лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.
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Наука и образовање

Гимназија и техничка
шкОла вучитрн
38220 Косовска Митровица
Лоле Рибара 29
тел. 028/425-335

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и
чл. 2 Измена и допуна Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена-мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке академске 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,
педагога или психолога; поседовање дозволе за
рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривична дела наведена 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. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству;
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис/фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду о радном искуству; одговарајуће
лекарско уверење. Уверење о испуњености услова
из тачке 5 прибавља установа. Пријаве са кратком
биографијом и потребним документима слати на
горенаведену адресу. Ближе иформације о конкурсу могу се добити на број тел. 028/425-335.

пију дипломе-високо образовање, а према чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама, извод из матичне књиге
рођених (оверена копија), уверење о држављанству (оверена копија), фотокопију личне карте
(оверена копија-очитана). Лекарско уверење доставити пре закључења уговора о раду (не старије
од 6 месеци). Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање, у
року од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Пријаве се подносе у року од 8 дана од
дана објављивања, лично или на адресу школе.
Непотпуна и неблаговремена документа неће се
разматрати.

универзитет у приштини
медицински Факултет

38204 Лапље Село

Наставник биологије

за 2 часа, на одређено време до
31.08.2013. године

Наставник филозофије

за 2 часа, на одређено време до
31.08.2013. године

Наставник екологије и заштите
животне средине
за 1 час, на одређено време до
31.08.2013. године

Наставник математике

Наставник клавира ТО
Наставник историје
за 3 часа

Наставник руског језика
за 4 часа

Наставник биологије
за 2 часа

Наставник физике
за 2 часа

Наставник клавира ОМШ
4 извршиоца

Наставник хармонике ОМШ

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Интерна
медицина

УСЛОВИ: Кандидати подносе документа којима
доказују испуњавање услова за заснивање радног
односа предвиђених Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11). Документа достављати у року од 8
дана од дана објављивања, на адресу школе или
лично.

Наставник солфеђа ОМШ

на одређено време од 60 месеци

Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Фармакологија

на одређено време од 60 месеци

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Дечија и
превентивна стоматологија
на одређено време од 60 месеци

Асистент за ужу научну област
Педијатрија
УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може
бити изабрано лице које има одговарајући стручни, академски, односно научни назив и способност
за наставни рад. У звање доцента може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука и
има научне и стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима са рецензијама. За
асистенте: у звање асистента бира се студент докторских студија или кандидат који има академски
назив магистра наука и који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом
најмање осам и који показује смисао за наставни
рад. Изузетно, за наставу на клиничким предметима високошколска установа бира у звање асистента лице са завршеном одговарајућом здравственом специјализацијом. Ови услови утврђени су
Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

за 1 час, на одређено време до
31.08.2013. године

Наставник социологије

за 2 часа, на одређено време до
31.08.2013. године

Наставник физике

за 2 часа, на одређено време до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: Уз пријаву доставити: оверену фотоко-
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екОнОмскО-туристичка
шкОла
Млике-Гора
38420 Драгаш

Професор српског језика и
књижевности

за 35 часова, на одређено време до
31.08.2013. године
2 извршиоца

Професор математике

за 37 часова, на одређено време до
31.08.2013. године
2 извршиоца

Професор енглеског језика

за 12часова, на одређено време до
31.08.2013. године

Професор руског језика

за 8 часова, на одређено време до
31.08.2013. године

Професор латинског језика

за 2 часа, на одређено време до
31.08.2013. године

Професор физике

за 15 часова, на одређено време до
31.08.2013. године

Наставник музичке уметности
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Приштина-Грачаница

38220 Косовска Митровица
Чика Јовина бб
тел. 028/422-154

на одређено време од 36 месеци

машинска шкОла
приштина-преОце

музичка шкОла
„стеван мОкраЊац“

Обука за
активнО
тражење
пОсла

Професор ликовне културе

за 3 часа, на одређено време до
31.08.2013. године

Професор музичке културе

за 3 часа, на одређено време до
31.08.2013. године

Професор географије

за 11 часова, на одређено време до

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

Наука и образовање
31.08.2013. године

за 6 часова недељно

за 11 часова, на одређено време до
31.08.2013. године

за 6 часова недељно

Професор грађанског васпитања
Професор економске групе
предмета

за 12 часова, на одређено време до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: одговарајућа висока стручна спрема.
Сва законом потребна документа доставити лично
управи школе или поштом, на горенаведену адресу. Непотпуна документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

К ра Г У ј Е в а ц

Наставник математике

предшкОлска устанОва
„нада наумОвић“

Наставник физике
за 4 часа недељно

Издвојено одељење у Партешу

34000 Крагујевац
Саве Ковачевића 30
тел. 034/332-706

Наставник руског језика

Референт за радне односе

за 8 часова недељно

за 6 часова недељно

УСЛОВИ: виша школа правне струке-VI степен
стручне спреме, као и лице са стеченим високим образовањем на трогодишњим студијама.
Уз пријаву на оглас кандидати прилажу следеће
доказе: уверење о држављанству; уверење да
се против њих не води истрага; оверену копију
дипломе и извод из матичне књиге рођених.

Наставник физике

Благајник

Наставник енглеског језика
за 2 часа недељно

Наставник математике

Гимназија приштина
38204 Лапље Село
тел. 038/81-936, 044/942-544

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник физике

2 извршиоца (један извршилац са
пуним радним временом и један за 5
часова недељно)

за 2 часа недељно

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног
или економског смера. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу следеће доказе: уверење о држављанству; уверење да се против њих не води
истрага; оверену копију дипломе и извод из матичне књиге рођених.

Наставник рачунарства и
информатике
за 2 часа недељно

Наставник филозофије
за 2 часа недељно

Сарадник физиотерапеут

Наставник филозофије

Наставник устава и права грађана

Наставник руског језика

УСЛОВИ: Кандидат мора поред општих услова за
заснивање радног односа испуњавати и посебне
услове предвиђене чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: диплому о завршеном одговарајућем
факултету, уверење о држављанству РС, уверење
о поседовању психофизичке и здравствене способности за рад са децом, уверење о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење
доставља изабрани кандидат. Копије морају бити
оверене и не могу бити старије од 6 месеци. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу школе.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије) и студијама у трајању од три
године-виши физиотерапеут. Уз пријаву на оглас
кандидати прилажу следеће доказе: уверење о
држављанству; уверење да се против њих не води
истрага; оверену копију дипломе и извод из матичне књиге рођених.

за 9 часова недељно

за 8 часова недељно, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Наставник енглеског језика

за 12 часова недељно, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Психолог

за 50% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Уз пријаву приложити следећа документа: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), копију извода
из матичне књиге рођених и копију личне карте;
лекарско уверење се доставља пре закључења
уговора; уверење о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности; проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање, у
року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања, лично или на горенаведену
адресу. Непотпуна и неблаговремена документа
неће се разматрати.

пОЉОпривредна шкОла и
Гимназија липЉан
38208 Лепина

Издвојено одељење у Ранилугу

Наставник српског језика и
књижевности
за 12 часова недељно

Наставник руског језика
за 4 часа недељно

Наставник енглеског језика

за 1 час недељно

Ош „веЉкО банашевић“
38220 Косовска Митровица
Џона Кенедија 17
тел. 028/424-810

за 4 часа недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, по Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, да је кандидат
психофизички и здравствено способан за рад са
ученицима. Кандидат уз пријаву подноси следећа
документа: оверену фотокопију дипломе; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да није под истрагом и да није
осуђиван; лекарско уверење; уверење о психофизичкој способности за рад са ученицима. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуна документација неће се разматрати. Пријаве
доставити на горенаведену адресу.

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

на одређено време у радној
2012/2013. години
УСЛОВИ: Послове педагошког асистента може обављати лице које има средње образовање са познавањем ромског језика или је положило испит из
тог језика са методиком на одговарајућој високошколској установи, у складу са законом. Уз пријаву
на оглас кандидати прилажу следеће доказе: уверење о држављанству; уверење да се против њих
не води истрага; оверену копију дипломе; извод
из матичне књиге рођених и доказ о завршеном
програму обуке за педагошког асистента.

Технички секретар директора

Професор француског језика

ВАшА ПРАВА АДРЕСА:

Педагошки асистент

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног
или економског смера. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу следеће доказе: уверење о држављанству; уверење да се против њих не води
истрага; оверену копију дипломе и извод из матичне књиге рођених.

Медицинска сестра-васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: Послове медицинске сестре-васпитача за
децу узраста од шест месеци до три године може
обављати лице које има средње образовање:
медицинска сестра-васпитач. Уз пријаву на оглас
кандидати прилажу следеће доказе: уверење о
држављанству; уверење да се против њих не води
истрага; оверену копију дипломе и извод из матичне књиге рођених.

Васпитач

6 извршилаца
УСЛОВИ: Послове васпитача за рад са децом узраста од три године до поласка у школу може обављати лице које испуњава услове прописане законом
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Наука и образовање
и има одговарајуће образовање-да има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије) у
трајању од 3 године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије)-васпитач, као и да има одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању
од четири године, у складу са законом. Уз пријаву
на оглас кандидати прилажу следеће доказе: уверење о држављанству; уверење да се против њих
не води истрага; оверену копију дипломе и извод
из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Пријаве са наведеном документацијом
доставити лично или поштом, на горенаведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

К ра Љ Е в о

пОништеЊе дела
кОнкурса
шумарска шкОла
краЉевО

36000 Краљево, Карађорђева 262
тел. 036/352-800, 352-332
Конкурс објављен 26.09.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник енглеског језика, за 22%
радног времена. Остали део конкурса је
непромењен.

КрУШЕвац

ОснОвна шкОла
„јОван јОванОвић змај“
37000 Мудраковац-Крушевац
Блаже Думовића 66
тел. 037/3421-521

Васпитач

лЕсКовац

за рад у васпитној групи на албанском
језику, у Сијаринској Бањи и Равној
Бањи

висОка струкОвна
шкОла за текстил

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VII степен, завршен економски факултет;
три године радног искуства на траженим пословима; кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду и Правилником о систематизацији радних места у школи. Уз пријаву са
краћом биографијом, кандидати треба да доставе
следећа документа: диплому о завршеном економском факултету; уверење да нису осуђивани;
извод из матичне књиге рођених и доказ о радном
искуству. Пријаве са потребном документацијом
слати у року од 15 дана од дана објављивања, на
адресу школе.

Наставник у сва звања за ужу
област Ликовна уметност
УСЛОВИ: завршен факултет ликовних уметности;
завршене докторске, магистарске или специјалистичке студије из научне области за коју се
бира; три године радног искуства у настави.

Наставник у сва звања за ужу
област Дизајн текстилних
производа
са 65% радног времена

УСЛОВИ: завршен факултет примењених уметности, одсек дизајн текстила; завршене докторске, магистарске или специјалистичке студије из
научне области за коју се бира или факултет примењених уметности. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању, Правилником о систематизацији радних
места у школи и Правилником о избору у звање
наставника и сарадника. Пријаве са прилозима
(опширна биографија са освртом на стручни рад,
докази о испуњености услова и школској спреми, списак научних радова са радовима, извод из
матичне књиге рођених и уверење да нису осуђивани) подносе се секретаријату Високе струковне
школе. Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана објављивања.

Педагог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме
у одговарајућем занимању, према Правилнику
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи и члану 8 Закона о
основама система образовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
ученицима (доказ о испуњености услова, односно
лекарско уверење, доставити пре закључења уговора о раду); држављанство РС; доказ да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа). Претходну проверу психофизичких способности кандидата за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања (школа упућује кандидате). Кандидати
су дужни да уз пријаву доставе: оверен препис или
оверену копију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверене копије). Пријаве са оригиналним документима или овереним
фотокопијама доставити на наведену адресу. Неће
се разматрати непотпуне и неблаговремене пријаве, пријаве са неовереним фотокопијама и пријаве кандидата који не испуњавају услове у погледу
степена и врсте стручне спреме.
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Ош „аца синадинОвић“
16000 Лесковац, Омладинска 28
тел. 016/3406-117

Домар-мајстор

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном занимању; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс, кандидати
треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
потврду из суда. Лекарско уверење се доставља
пре закључивања уговора о раду. Пријаве слати
поштом или доставити лично, на горенаведену
адресу.

лоЗниц а

Ош „кадиЊача“
15300 Лозница
Генерала Јуришића 1
тел. 015/878-740

Професор математике

за рад у ИО у Лозничком Пољу

Професор немачког језика
са 40% норме, за рад у ИО у
Лозничком Пољу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и услове
предвиђене Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на оглас доставити: диплому; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; лекарско уверење; уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање, као ни неоверене
фотокопије докумената, односно оригинали старији од шест месеци.

средЊа шкОла

са 50% радног времена
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, као и услови
прописани чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09). Ближе информације о огласу могу
се добити на број телефона: 016/3406-117.

15318 Мали Зворник
Краља Петра I 12
тел. 015/471-003

Професор физике

са 15% радне норме

Професор латинског језика

предшкОлска устанОва
дечји вртић „младОст“
16240 Медвеђа, Васе Смајевића 16
тел. 016/891-137

за рад у васпитној групи на албанском
језику, у Медвеђи и Тулару
за рад у васпитној групи на албанском
језику, у Капиту и Ђулекару
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Професор медицинске групе
предмета
са 38% радне норме

Васпитач
Васпитач

са 33% радне норме

УСЛОВИ: VII/1 степен сручне спреме, одговарајућег
смера, у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у средњој
школи, гимназији и средњим стручним школама;
држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка
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3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са доказима о испуњавању услова
огласа (оверена фотокопија дипломе, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
лекарско уверење о физичкој и здравственој способности), слати на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

средЊа шкОла
„вук караЏић“
15320 Љубовија, Дринска бб
тел. 015/661-773

Професор српског језика
Професор српског језика
са 60% радног времена

Професор ликовне културе
са 35% радног времена

Професор уставног и привредног
права
са 9% радног времена, на одређено
време, а најдуже до краја школске
2012/2013. године

Професор физичког васпитања
са 20% радног времена

Професор економске групе
са 9% радног времена

Професор психологије

са 20% радног времена, на одређено
време, а најдуже до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег смера, у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у средњој школи, гимназији и средњим стручним
школама; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са ученицима; да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са доказима
о испуњавању услова огласа (оверена фотокопија
дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге, лекарско уверење о физичкој и здравственој способности), слати на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОснОвна музичка шкОла
„вук караЏић“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 5

Наставник гитаре
УСЛОВИ: дипломирани гитариста.

Наставник клавира

на одређено време до повратка
наставнице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани музичар-пијаниста.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: доказ о
одговарајућем образовању (оверену фотокопију),
уверење о држављанству РС (оверену фотокопију-не старије од шест месеци); доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-

на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

устанОва за
предшкОлскО васпитаЊе
и ОбразОваЊе
„наша радОст“
15314 Крупањ, Мачков камен 5
тел. 015/681-260

Васпитач

на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству,
до 27.12.2013. године, за рад у
Шљивови и Богоштици
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више,
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне или академске студије) у трајању од три до четири године
на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке струковне
студије), васпитач; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; уверење
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 РС. Уз пријаву доставити:
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
оверен препис или фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење да се против
кандидата не води истрага и да није подигнута
оптужница, лекарско уверење изабрани кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве
са потребном документацијом доставити на адресу
установе, у року од 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

са 75% радног времена, на
одређено време, а најдуже до
краја реализовања припремног
предшколског програма у ПУ
„Полетарац“ Љубовија, Општина
Љубовија
2 извршиоца

Васпитач

са 75% радног времена, на одређено
време, а најдуже до повратка
раднице са породиљског боловања,
за реализовање припремног
предшколског програма, за рад у
Доњој Љубовиђи, Општина Љубовија
УСЛОВИ: VII/1, VI степен стручне спреме, одговарајућег смера, а у складу са Правилником о врсти
стручне спреме васпитача у предшколским установама; држављанство РС; 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. Пријаве са доказима о испуњавању
услова огласа достављају се на адресу установе, у
року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ниШ

музичка шкОла ниш
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/524-464

Професор клавира

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерење пијаниста.

Професор физичког васпитања

предшкОлска устанОва
„пОлетарац“

са 80% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

15320 Љубовија, Радничка бб
тел. 015/561-907

Васпитач

на одређено време, а најдуже до краја
реализовања васпитно-образовног
рада у млађој васпитној групи, за рад
у ПУ „Полетарац“, Општина Љубовија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани педагог физичке културе; професор физичке
културе; професор физичког васпитања (дипломирани тренер са назнаком спортске гране, дипломирани организатор спортске рекреације, дипломирани кинезитерапеут).

Професор фагота

Васпитач

са 75% радног времена, на
одређено време, а најдуже до
краја реализовања припремног
предшколског програма у припремној
предшколској групи, за рад у
Узовници и Грачаници (путујући
васпитач), Општина Љубовија

Васпитач

са 75% радног времена, на
одређено време, а најдуже до
краја реализовања припремног
предшколског програма у припремној
предшколској групи, за рад у
Врхпољу, Општина Љубовија

Васпитач

Васпитач

са 75% радног времена, на
одређено време, а најдуже до
краја реализовања припремног
предшколског програма у припремној
предшколској групи, за рад у Црнчи,
Општина Љубовија

са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерење фаготиста.

Професор тромбона

са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерење тромбониста.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије.
Кандидат уз пријаву треба да достави: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених;
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је претходна провера психофизичких способности, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.
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ОснОвна шкОла
„десанка максимОвић“
18250 Чокот
тел. 018/4265-100

Предавач грађанског васпитања

са 90% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године
УСЛОВИ: професор психологије, педагогије, страног језика, српског језика и историје са сертификатом о завршеним програмима за извођење
грађанског васпитања у старијим разредима;
држављанство Републике Србије; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

нишки симФОнијски
Оркестар
18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 16
тел. 018/246-620

18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/4150-482

Наставник правне групе предмета
(Право и Право у трговини)
са 25% радног времена

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

Наставник фотографије са
графичким техникама
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани сликар-графичар; дипломирани фотограф;
дипломирани дизајнер графике-фотограф; дипломирани уметник фотографије-професор ликовне
културе.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање; држављанство Републике Србије; 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 наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: диплому; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених, односно венчаних. Сва
документа треба да буду оригинали или оверене
фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

трГОвинска шкОла
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/4150-482

Хигијеничар

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог

Tutti виолончело
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет
музичке уметности, гудачки одсек, смер виолончело; IV степен стручне спреме, музичка школа,
гудачки смер; провера радних способности. Уз
пријаву доставити диплому. Рок за пријаву је 15
дана.

стручна шкОла
„душан тривунац
драГОш“

18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2
тел. 018/821-010

са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани психолог; дипломирани
школски психолог-педагог; професор психологије.

Школски психолог

са 65% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани психолог; дипломирани
школски психолог-педагог; професор психологије;
дипломирани психолог, смер школско-клинички.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат приликом закључења
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије. Кандидат уз
пријаву треба да достави, у оригиналу или у овереној копији: диплому о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Ош „вук караЏић“
18410 Дољевац
тел. 018/810-712

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме (оверена копија дипломе); познавање ромског језика;
психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима (уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду);
држављанство Републике Србије (уверење); да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа. Уз пријаву доставити: диплому,
односно сведочанство о завршеној основној школи; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених, односно венчаних. Сва документа
треба да буду оригинали или оверене фотокопије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
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18220 Алексинац
тел. 018/804-832

Наставник устава и права грађана

Професор психологије

трГОвинска шкОла

алексиначка Гимназија

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: дипломирани правник; професор социологије, односно дипломирани социолог; дипломирани политиколог, наставни смер; дипломирани политиколог за друштвено-политичке односе;
општи услови из Закона о раду; услови из члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон). Уз пријаву доставити: диплому, односно уверење о стручној спреми; извод из матичне књиге рођених прибављен
после 27.03.2009. године; уверење о држављанству-не старије од 6 месеци; контакт телефон.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду (не старије од 6 месеци). Документа доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Кандидати који у смислу одредби члана 130
став 3 Закона буду ушли у ужи избор за пријем
у радни однос, дужни су да се подвргну провери
психофизичких способности коју обавља Национална служба за запошљавање. Уверење да изабрани кандидат није осуђиван за кривична дела из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона, прибавља школа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.

ОснОвна шкОла
„јОван јОванОвић змај“
18226 Алексиначки Рудник
Трг рудара бб
тел. 018/882-033

Наставник математике
са 78% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 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 (доказ прибавља установа по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о
држављанству РС-не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених. Проверу психофизичких
способности кандидата који испуњавају све услове
конкурса и који уђу у ужи избор врши Национална
служба за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих поступака. Конкурсна документација
се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Ложач парних котлова

за рад у одељењу у Рутевцу

УСЛОВИ: средња стручна спрема и положен стручни испит за руковаоца парних котлова; здравствена способност за рад (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
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
3 Закона о основама
система образовања
и васпитања (доказ прибавља установа по службеној
дужности); држављанство Републике Србије. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању и оверену фотокопију уверења о положеном испиту за руковаоца парних
котлова; уверење о држављанству РС-не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених.
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Наука и образовање
Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

(оригинал или оверену копију), извод из матичне
књиге рођених. Уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре заснивања
радног односа, док уверење о неосуђиваности
прибавља школа.

21000 Нови Сад, Ловћенска 16
е-mail: ffkns@uns.ns.аc.rs

Ош „вОжд караЂОрЂе“
18220 Алексинац, Лоле Рибара 2
тел. 018/804-644

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2013.
године
2 извршиоца
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме и
положена обука за педагошке асистенте; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа). Уз
пријаву доставити: доказ о стеченом образовању
(оригинал или оверена фотокопија); сертификат Министарства просвете о положеној обуци за
педагошке асистенте; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених. Уверења не
треба да буду старија од 6 месеци. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

нови сад

средЊа шкОла
„свети никОла“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-471

Дипломирани економистапрофесор економске групе
предмета
на одређено време
2 извршиоца

универзитет
у нОвОм саду
пОЉОпривредни
Факултет

Сарадник у настави за ужу
област Основне научне
дисциплине у спорту и физичком
васпитању, на групи предмета:
Антропомоторика на студијама
првог степена

21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

на одређено време 1 година

КВ радник

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинске,
металске или електро струке; познавање рада на
машинама за обраду резањем; возачка дозвола
„Б“ категорије. Предвиђена је провера способности пријављених кандидата. Кандидати треба да
испуњавају услове утврђене Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05). Уз пријаву кандидат
је обавезан да достави доказ о испуњености услова по овом огласу, а нарочито биографске податке. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За оглас“.

Факултет за еврОпске
правнО-пОлитичке
студије
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-222

Наставник за ужу научну област
Политички системи
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, докторат наука из одговарајуће научне области, способност за наставни рад, као и општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и
Статутом Факултета.

Професор енглеског језика

за 50% радног времена, на одређено
време

Професор физичког васпитања

за 25% радног времена, на одређено
време

Професор српског језика и
књижевности

за 50% радног времена, на одређено
време

Професор математике

за 50% радног времена, на одређено
време

Дипломирани машински
инжењер-професор машинске
групе предмета
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању. Осим општих услова у погледу стручне спреме, предвиђених Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС

универзитет
у нОвОм саду
Факултет спОрта и
ФизичкОГ васпитаЊа

Сарадник у настави за ужу област
Основне научне дисциплине у
спорту и физичком васпитању, на
групи предмета: Биомеханика на
студијама првог степена
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија, завршене студије првог степена са просечном оценом најмање 08,00. Кандидат
треба да испуњава услове који су предвиђени
Законом о високом образовању и Статутом Факултета спорта и физичког васпитања. Уз пријаву кандидати треба да приложе: краћу биографију, доказе о испуњености услова конкурса (оверену копију
дипломе о завршеном Факултету спорта и физичког васпитања, потврду о уписаним мастер академским или специјалистичким студијама). Доказ
о неосуђиваности прибавиће Факултет службеним путем. Пријаве са документацијом подносе
се општој служби Факултета. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

средЊа медицинска
шкОла „кОзма и дамјан“
21460 Врбас, Његошева 2
тел. 021/700-988

Професор социологије
за 18% радног времена

шкОла за ОснОвнО
ОбразОваЊе и васпитаЊе
Одраслих „свети сава“
21000 Нови Сад, Огњена Прице 7
тел. 021/4739-276

Професор математике
за 80% радног времена

Професор информатике
за 20% радног времена

Професор географије

Наставник разредне наставе

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

Наставник физике

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
школе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009 и
52/2011) и Правилником о стручној спреми наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз
пријаву на конкурс доставити: биографију и оверене фотокопије дипломе, уверења о држављанству,
извода из матичне књиге рођених. Уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење са утврђеним психичким, физичким
и здравственим способностима за рад са децом и
ученицима подносе кандидати који буду примљени у радни однос, пре закључења уговора о раду.

за 20% радног времена

Професор физичког васпитања
за 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да испуњавају
опште услове предвиђене Законом о раду, као и
посебне услове предвиђене Законом о основама
система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, да имају одговарајуће образовање;
психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима (уверење се доставља
пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
кандидати достављају (у оригиналу или оверене
фотокопије): диплому, извод из матичне књиге
рођених, уверење о дражављанству Републике
Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

03.10.2012. | Број 485 |
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Наука и образовање

прва приватна средЊа
медицинска шкОла
„хипОкрат“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-470

Организатор здравствене неге
на одређено време

21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент за ужу научну област
Кривичноправну, наставни
предмет: Криминологија
на одређено време три године

Професор енглеског језика

за 50% радног времена, на одређено
време

Професор физичког васпитања

за 25% радног времена, на одређено
време

Професор српског језика и
књижевности

за 50% радног времена, на одређено
време

Доктор медицине-професор
медицинске групе предмета
на одређено време
2 извршиоца

Струковни терапеут-професор
практичне наставе за
физиотерапеутске техничаре
на одређено време

Професор математике

за 50% радног времена, на одређено
време

Професор биологије

за 40% радног времена, на одређено
време

Професор физике

за 20% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању. Осим општих услова у погледу стручне спреме, предвиђених Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверене фотокопије дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС
(оригинал или оверену копију), извод из матичне
књиге рођених, уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре заснивања
радног односа, док уверење о неосуђиваности
прибавља школа.

пОништеЊе кОнкурса
ОснОвна шкОла
„петар петрОвић ЊеГОш“
21460 Врбас, Палих бораца 34

Конкурс објављен 12.09.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: професор разредне наставе, поништава се у
целости.
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Доцент за ужу научну област
Пољопривредна техника

правни Факултет
у нОвОм саду

УСЛОВИ: завршен правни факултет, са просечном
оценом најмање 08,00; завршене мастер академске студије, са просечном оценом најмање 08,00;
да је студент докторских студија из одговарајуће
научне области; да показује смисао за наставни
рад. Услови за избор прописани су Законом о
високом образовању („Службени гласник РС“, број
76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008
и 44/2010), Статутом Факултета и Правилником о
систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном правном факултету
(оригинал или оверену фотокопију), диплому или
уверење о завршеним мастер академским студијама (оригинал или оверену фотокопију), доказ да је
студент докторских студија, списак својих научних
радова и по један примерак тих радова. Пријаве се
подносе у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса, на горенаведену адресу.

Асистент за ужу научну област
Јавноправну, наставни предмет:
Управно право
на одређено време три године

УСЛОВИ: завршен правни факултет, са просечном
оценом најмање 08,00; завршене мастер академске студије, са просечном оценом најмање 08,00;
да је студент докторских студија из одговарајуће
научне области; да показује смисао за наставни
рад. Услови за избор прописани су Законом о
високом образовању („Службени гласник РС“, број
76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008
и 44/2010), Статутом Факултета и Правилником о
систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном правном факултету
(оригинал или оверену фотокопију), диплому или
уверење о завршеним мастер академским студијама (оригинал или оверену фотокопију), доказ да је
студент докторских студија, списак својих научних
радова и по један примерак тих радова. Пријаве се
подносе у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса, на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука-област
пољопривредне технике или доктор техничких
наука.

Доцент за ужу научну област
Хортикултура и пејзажна
архитектура
УСЛОВИ: доктор пољопривредних, архитектонских
или шумарских наука-област хортикултуре и пејзажне архитектуре.

Предавач за ужу научну област
Страни језик-енглески
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет.

Асистент за ужу научну област
Фитофармација
УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултетобласт заштите биља.

Асистент за ужу научну област
Хортикултура и пејзажна
архитектура (реизбор)
УСЛОВИ: завршен пољопривредни, шумарски или
архитектонски факултет-област хортикултуре и
пејзажне архитектуре.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05). Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о испуњености услова
по овом конкурсу, биографске податке, научне и
стручне радове, као и доказе о њиховом објављивању, уверења о наставку студија (за звање сарадника). Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана.

нови па Зар

ОснОвна шкОла
„десанка максимОвић“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-361

Наставник француског језика
на одређено време

Наставник разредне наставе
на одређено време

универзитет
у нОвОм саду
пОЉОпривредни
Факултет

Наставник српског језика
са 70% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време

21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни професор за ужу
научну област Пољопривредна
техника
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука-област
пољопривредне технике или доктор техничких
наука.

Доцент за ужу научну област
Ратарство и повртарство
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука-област
ратарство и повртарство.
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УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: одговарајућа висока школска спрема према чл. 8 став 2 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи; да су држављани Републике
Србије; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела из
чл. 120 тачка 1 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву кандидати треба да доставе: оверен препис дипломе
о стручној спреми, уверење о држављанству РС,
извод из матичне књиге рођених. Информације у
вези са конкурсом могу се добити у школи или на
број телефона: 020/316-361.

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

ОснОвна шкОла
„стевица јОванОвић“
26000 Панчево
Браће Јовановића 75
тел. 013/319-166, 333-236
е-mail: оsstevica@open.telekom.rs

Педагог

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник биологије

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено
лице под условима предвиђеним законом (услови прописани одредбама члана 8 став 2 тач. 1 и
2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања - „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011) и ако има одговарајуће образовање:
VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати треба да поседују одговарајућу
стручну спрему, предвиђену 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; држављанство Републике Србије; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Уз пријаву доставити:
кратку биографију, оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о неосуђиваности прибавља установа
службеним путем. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуна и
неоверена документација неће се разматрати.

Ош „жаркО зреЊанин“
26228 Скореновац
Братства и јединства 49
тел/факс: 013/764-015

Професор историје

на мађарском наставном језику,
са 7 часова недељно (35% радног
времена)

Професор физике

на мађарском наставном језику,
са 6 часова недељно (30% радног
времена)

Професор хемије

на мађарском наставном језику, са 4
часа недељно (20% радног времена)

Професор географије

на мађарском наставном језику,
са 7 часова недељно (35% радног
времена), на одређено време до
повратка запосленог, а најкасније до
31.08.2013. године

Професор информатике

на мађарском натавном језику, са 4
часа недељно (20% радног времена)

Професор физичког васпитања

на мађарском наставном језику, са 12
часова (60% радног времена)

Професор српског језика као
нематерњег језика

Ош „предраГ кОжић“
26224 Дубовац, Цара Лазара 94
тел. 013/767-081, 767-008
е-mail: оsdubovac@hemo.net
оsdubovac@cat.rs

за рад у одељењима на мађарском
наставном језику, са 11 часова
недељно (61% радног времена)

Наставник физичког васпитања

Професор музичког образовања

Наставник разредне наставе

са 60% радног времена, на одређено
време до правоснажности одлуке суда

на мађарском наставном језику,
са 5 часова недељно (25% радног
времена)

на одређено време до повратка
запосленог са изабране функције

Школски педагог-психолог
са знањем мађарског језика

Секретар школе-дипломирани
правник

са 50% радног времена, са знањем
мађарског језика

Самостални обрачунски радниккњиговођа са сертификатом за
рачуновођу
са 50% радног времена

Помоћни-технички радник
са знањем мађарског језика и
завршеном основном школом
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да испуњавају
опште услове прописане законом као и услове
члана 120 став 1 и члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да
имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања (за наставничка радна места); држављанство Републике Србије; као и услов члана 120
став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања - доказ о знању мађарског језика. Под
доказом знања сматра се диплома средње школе,
више школе или факултета завршеног на мађарском језику или положен испит из мађарског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Сва документа се подносе у оригиналу,
овереним фотокопијама или у овереном препису.
Кандидати су дужни да приликом пријаве доставе:
пријаву на конкурс, извод из матичне књиге рођених, диплому о одговарајућем образовању, извод
из матичне књиге држављана, доказ о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току
студирања или након дипломирања (за наставничка радна места), доказ о знању мађарског језика.
Неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

Обука за
активнО
тражење
пОсла

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене у чл. 120 и чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), у чл. 3 став 1 тач.
1 Правилника о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96,
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09,
4/09, 9/09 и 3/2010), као и Правилнику о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац; 1) да има
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студује,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; 4) да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс приложити следећа документа: извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе тражене врсте и степена стручне спреме); лекарско уверење (оригинал
или оверена копија) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; извештај из
казнене евиденције МУП-а (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 и 4 кандидат
обавезно подноси уз пријаву на конкурс, доказ под
тач. 2 изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду, а доказ под тач. 3 прибавља
школа. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника, директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року
од осам дана од дана истека рока за подношење
пријава. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата провере, директор прибавља
мишљење органа управљања. Директор доноси
одлуку о избору кандидата у року од осам дана
од дана добијања мишљења органа управљања.
Копије докумената морају бити уредно оверене и
школа их не враћа. Рок за подношење пријава са
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс са свом траженом
документацијом и назнаком на коверти: „За конкурс“, слати на адресу школе.
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пироТ

Ош „свети сава“

18300 Пирот, Саве Немањића 2

Хигијеничар
УСЛОВИ: Потребна документација: молба, оверена фотокопија сведочанства о завршеној основној школи, уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија). Рок за
подношење молбе је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Молбе са потребним документима слати
на адресу школе или предати лично код секретара
школе.

поЖ арЕвац

Ош „бранкО радичевић“
12223 Голубац, Рудничка 9
тел. 012/678-642

Наставник енглеског језика

са 50% радног времена, за рад у
подручним одељењима у Малешеву,
Дворишту, Житковици, Кудрешу
и Кривачи (потребно поседовање
сопственог превозног средстватрошкови се надокнађују)

Наставник математике

са 66% радног времена, за рад у
централној школи у Голупцу

Наставник немачког језика
за рад у централној школи

Наставник немачког језика

са 30% радног времена, за рад у
подручном одељењу у Добри

Наставник хемије

са 50% радног времена, за рад
у централној школи у Голупцу и
издвојеном одељењу у Добри

Наставник разредне наставе

на одређено време за школску
2012/2013. годину, до повратка
запосленог са дужности помоћника
директора школе
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају високо образовање са одговарајућим звањем, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи, са или
без положеног испита за лиценцу, да су држављани Републике Србије. Уз пријаву кандидати треба да приложе доказе о испуњавању услова. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs
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пОЉОпривредна шкОла
са дОмОм ученика
„сОЊа маринкОвић“
12000 Пожаревац
Илије Бирчанина 70
тел. 012/541-156

12257 Турија
тел. 012/884-066, 884-088

Наставник историје

са 10% радног времена (2 часа
недељно), на одређено време до
повратка запослене на рад

Наставник математике
са 45% радног времена

Наставник стручних предмета за
образовни профил пекар

за следеће предмете: Производња
хлеба (25%), Здравствена безбедност
хране (15%), Објекти и опрема
у пекарству (10%), Сировине у
пекарству (40%) и Тржиште и промет
пекарских производа (10%)

Наставник стручних предмета
за образовне профиле месар и
прехрамбени техничар

са 75% радног времена, за следеће
предмете: Операције и мерења
у месарству (15%) и Сировине у
месарству (50%) за образовни
профил месар и Технологија воде
(5%) и Изборна технологија (5%)
за образовни профил прехрамбени
техничар

Наставник стручних предмета
за образовне профиле
пољопривредни техничар и
техничар хортикултуре

са 40% радног времена, за следеће
предмете: Педологија и агрохемија
(20%), Професионална пракса (10%)
за образовни профил пољопривредни
техничар и практична настава (10%)
за образовни профил техничар
хортикултуре

Наставник стручних предмета
за образовни профил техничар
хортикултире

са 50% радног времена, за следеће
предмете: Цвећарство (10%),
Биодекорација (10%) и Практична
настава (30%)
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања:
VII степен стручности, завршен одговарајући
факултет, одговарајућег смера, односно групе
предмета, у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника
и сарадника у настави у стручним школама; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију). Лекарско уврење се подноси пре
закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и
секретара школе и на бројеве телефона: 012/223388 или 012/541-156.
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Ош „веЉкО дуГОшевић“

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 основној 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 приложити: 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 012/884-088.

Ош „милисав никОлић“
12313 Божевац
тел. 012/281-145, 281-146

Наставник математике
са 90% радног времена

Наставник математике

са 90% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу Црљенац

Наставник немачког језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарјуће високо образовање у складу са чланом 8 и чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања и
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 има држављанство
Републике Србије; да 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 кандидат треба да приложи: диплому или уверење о стеченој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству. Доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на адресу школе. Документа се прилажу у оригиналу или оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.
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пОлитехничка шкОла

Школски психолог

Возач-инструктор

УСЛОВИ: Кандидати за сва радна места треба
да доставе документа (у оригиналу или оверене
фотокопије) из којих се види да испуњавају услове за пријем у радни однос, предвиђене Законом
о основама система образовања и васпитања и
Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника.

12000 Пожаревац
Јована Шербановића 5
тел. 012/513-595

УСЛОВИ: V степен стручне спреме.

Наставник математике
Наставник саобраћајне групе
предмета
Наставник саобраћајне групе
предмета
УСЛОВИ: VII/1степен стручне спреме, одговарајућег занимања.
ОСТАЛО: Кандидати из става 1 тач. 1 и 2 треба
да испуњавају услове прописане чл. 8, 120 и 121
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника
стручних сарадника у настави у стручним школама („Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
8/2003, 11/04, 5/05, 6/05, 2/2007, 4/07, 7/08 и
11/2008). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа документа (оригинал или оверене
копије): диплому, извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству. Докази о испуњености
услова из члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, 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. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати треба да поднесу потпуну документацију на адресу школе. Ближе
информације на број телефона: 012/513-595.

пријЕпоЉЕ

пОништеЊе кОнкурса
ОснОвна музичка шкОла
пријепОЉе
31300 Пријепоље, Санџачких бригада 2
тел. 033/712-860

Конкурс објављен 12.09.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости.

Ош „вук ст. караЏић“
31319 Јасеново
тел. 033/84-404

Наставник математике

са 90% радног времена недељно

Наставник српског језика

са 95% радног времена недељно

Наставник руског језика

са 45% радног времена недељно

Наставник музичке културе

са 25% радног времена недељно

Наставник ликовне културе

са 25% радног времена недељно

на одређено време до повратка
запосленог са боловања, са 40%
радног времена

техничка шкОла сјеница
36310 Сјеница
Саве Ковачевића 15
тел. 020/741-048

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из члана
8 Закона о основама система образовања и васпитања, а по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Службени
гласник РС-Просветни гласник“, број 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
8/2003, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/2008
и 5/2011); 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима; 3. да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања; 4. држављанство
Републике Србије. Докази о испуњености услова
из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс,
доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, а
доказ из тачке 3 прибавља установа.

Ош „светОзар маркОвић“
31305 Бродарево, Пионирска бб

Професор математике

за 9 часова недељно (50% норме)

Професор математике

Професор саобраћајне групе
предмета

Професор музичке културе

у матичној школи, са 66% норме
у матичној школи, са 55% норме

за 17 часова недељно (85% норме)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, и у складу са Правилником о врсти
стручне спреме стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 130, 131 и 132 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити
следећу документацију: препис дипломе о стеченом занимању, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених и лекарско уверење.

Професор руског језика

у ИО Комаран, са 44,5% норме

Професор математике

у ИО Комаран, са 88% норме

Професор физике

у ИО Комаран, са 30% норме

Професор музичке културе
у ИО Комаран, са 25% норме

техничка шкОла
31320 Нова Варош
Проте Јевстатија 26

Наставник рачунара

за 14 часова (70% радног времена)

Наставник рачунарских мрежа и
комуникација
за 4 часа (20% радног времена)

Наставник основа
електротехнике у машинској
струци
за 2 часа (10% радног времена)

Наставник физике

за 8 часова (40% радног времена),
на одређено време до краја школске
2012/2013. године, до 31.08.2013.
године

Наставник руског језика

за 15 часова (83,33% радног
времена), до краја школске
2012/2013. године, до 31.08.2013.
године

Наставник музичке уметности

за 3 часа (15% радног времена), до
краја школске 2012/2013. године, до
31.08.2013. године

Наставник психологије

за 4 часа (20% радног времена), до
краја школске 2012/2013. године, до
31.08.2013. године

Професор разредне наставе
у ИО Комаран

Професор енглеског језика

у ИО Завинограђе, Гојаковиће,
Ивезиће, Поток, Гостун, Заступ и
Слатина, са 70% норме, на одређено
време

Професор разредне наставе

у ИО Гојаковићи, на одређено време

Професор разредне наставе

у ИО Слатина, на одређено време

Професор разредне наставе

у ИО Страњани, на одређено време

Професор разредне наставе

у ИО Брајковац, на одређено време

Професор разредне наставе

у ИО Ивезићи, на одређено време

Професор разредне наставе

у ИО Матаруге, на одређено време

Професор разредне наставе

у ИО Заступ, на одређено време

Помоћни радник

у ИО Страњани, са 50% радног
времена, на одређено време до краја
школске године
УСЛОВИ: услови предвиђени Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 6/96, 10/02, 4/03 и 20/04).
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Административнокњиговодствени радник

проКУпЉЕ

Ош „тОплички херОји“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања

Школски педагог

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања

Професор енглеског језика

на одређено време, са 45% норме,
до повратка са функције помоћника
директора школе

Професор информатике

на одређено време, са 50% норме,
до повратка са функције помоћника
директора школе

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време, са 78% норме,
до повратка са функције помоћника
директора школе

Професор руског језика

на одређено време до повратка
радника са боловања

Професор грађанског васпитања
са 50% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Потребна документација: оверен препис дипломе о одговарајућој
стручној спреми у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
(„Сл. гласник РС“, бр. 2/2009): за школског педагога - професор педагогије, дипломирани педагог
(општи смер или смер школске педагогије), дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани
педагог; за професора српског језика - професор
српског језика и књижевности, професор српског
језика и књижевности са општом лингвистиком,
професор српске књижевности и језика, професор
српског језика и књижевности са општом књижевношћу; за професора руског језика - професор,
односно дипломирани филолог за руски језик и
књижевност; за професора енглеског језика - професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност; за професора информатике - професор технике и информатике, професор
техничког образовања, професор електротехнике;
за професора грађанског васпитања - уверење
о савладаном програму стручног усавршавања
(најмање два семинара), уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско
уверење (пре закључења уговора о раду); доказ
о неосуђиваности прибавља школа; слати оверене копије-не старије од 6 месеци. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна документација: оверен препис
дипломе о одговарајућој стручној спреми, правни
биротехничар, гимназија; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско
уверење (пре закључења уговора о раду); доказ
о неосуђиваности прибавља школа; слати оверене копије-не старије од 6 месеци. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Ош „тОплички херОји“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

демске, односно струковне студије, студијама у
трајању од три године или вишим образовањем),
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, ако се
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим претходно наведеним образовањем.
Кандидат треба да испуњава услове из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: биографске
податке, односно радну биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оверен препис уверења о положеном
стручном испиту-дозвола за рад, потврду о радном
искуству у области образовања, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, као
и остала документа која могу послужити доношењу одлуке о избору. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе, на број телефона: 027/321-698.

смЕдЕрЕво

Професор математике
са 33% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Потребна документација: оверен препис дипломе о одговарајућој
стручној спреми у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
(„Сл. гласник РС“, бр. 2/2009): професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику, професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор
информатике и математике, дипломирани математичар-астроном; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре
закључења уговора о раду); доказ о неосуђиваности прибавља школа; слати оверене копије-не
старије од 6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОснОвна шкОла
„никОдије стОјанОвић
таткО“
18400 Прокупље
Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

екОнОмскО-трГОвинска
шкОла смедеревО
11300 Смедерево
Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до 31.08.2013.
године, ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, држављанство Републике Србије, да
испуњавају услове у погледу стручне спреме: VII
степен стручне спреме, професор српског језика
и књижевности, да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела наведена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 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 пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, кратку биографију, оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених.

Директор

на период од четири године

Наставник куварства са
практичном наставом

УСЛОВИ: Лице које има 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, 97/08 и 44/10), а 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, да има
одговарајуће образовање за рад педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе и најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања или
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне ака-

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, држављанство Републике Србије, да
испуњавају услове у погледу стручне спреме: VI
степен стручне спреме, виша угоститељска школа, да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, 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 пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
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Наука и образовање
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, кратку
биографију, оверен препис-фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених.

Наставник економске групе
предмета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, држављанство Републике Србије, да
испуњавају услове у погледу стручне спреме: VII
степен стручне спреме, економски факултет (дипломирани економиста), да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 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 пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: уверење
о држављанству, кратку биографију, оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених.

Наставник економске групе
предмета

на одређено време до 31.08.2013.
године, ради замене помоћника
директора, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, држављанство Републике Србије, да
испуњавају услове у погледу стручне спреме: VII
степен стручне спреме, економски факултет (дипломирани економиста), да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 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 пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: уверење
о држављанству, кратку биографију, оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених.

Наставник економске групе
предмета

на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, држављанство Републике Србије, да
испуњавају услове у погледу стручне спреме: VII
степен стручне спреме, економски факултет (дипломирани економиста), да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установиу току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву

на конкурс кандидати треба да приложе: уверење
о држављанству, кратку биографију, оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених.

Наставник физичког васпитања
на одређено време до 31.08.2013.
године, ради замене помоћника
директора

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, држављанство Републике Србије, да
испуњавају услове у погледу стручне спреме: VII
степен стручне спреме, факултет спорта и физичког васпитања, да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела наведена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 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 пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, кратку биографију, оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених.

Наставник практичне наставе
куварства
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, држављанство Републике Србије, да
испуњавају услове у погледу стручне спреме: V
степен стручне спреме, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 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 пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: уверење
о држављанству, кратку биографију, оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених.

Помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и
здравствену способност, држављанство Републике
Србије, да испуњавају услове у погледу стручне
спреме: основна школа, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству, кратку биографију, оверен преписфотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених.

Ош „ЂОрЂе јОванОвић“
11407 Селевац
тел. 026/371-090

Професор математике
за 20 часова

Професор математике
за 4 часа

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајућу
школску спрему, прописану Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветин
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/203, 20/2004,
5/2005, 2/2007, 3/2007 ,4/2007, 17/2007, 20/2007,
1/2008, 4/2008, 6/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009,
9/2009 и 3/2010), и да испуњавају услове предвиђене чл. 8 став 2 Закона и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом образовању,
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству(не старије од 6 месеци), оригинал
или фотокопију извода из матичне књиге рођених
(новог, без обзира на датум издавања). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима доставља се пре пријема у радни
однос. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

сомбор

Ош „јОжеФ атила“

Наставник услуживања са
практичном наставом

25262 Купусина, Ади Ендре 4
тел. 025/787-020

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, држављанство Републике Србије, да
испуњавају услове у погледу стручне спреме: VI
степен стручне спреме, виша угоститељска школа, да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, 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 пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, кратку
биографију, оверен препис-фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених.

Домар
УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, квалификовани радник.

Наставник математике
са 88% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен, професор математике, дипломирани математичармастер.

Наставник физике

са 30% радног времена
УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен, професор физике, дипломирани физичар, професор
физике и хемије, професор физике и основне технике, професор физике и математике-све са мастером.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: да кандидат има физичку, психичку 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; одговарајуће знање мађарског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
приложити: доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
доказ о знању језика националне мањине (тј.
мађарском) на ком се обавља образовно-васпитни рад (потребно је да је лице стекло средње,
више или високо образовање на језику националне мањине или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе). Доказ о испуњености услова који се односи
на поседовање физичке, психичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду, а доказ који се
односи на неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривична дела установа службеним путем. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе и на број тел. 025/787-020.

Ош „вОжд караЂОрЂе“
11328 Водањ
тел. 026/4715-004

паланачка Гимназија
11420 Смедеревска Паланка
Вука Караџића 18
тел. 026/311-057

Наставник филозофије
са 10% радног времена

Наставник немачког језика
са по 45% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији; 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 и кратку биографију кандидат
подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал или оверена фотокопија),
уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
подноси се пре закључења уговора о раду, уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

Наставник математике

за 4 часа у настави недељно
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
математике, као и лица која испуњавају услове
предвиђене у чл. 2 ст. 1 тач. 1 Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, као и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених) и
уверење о неосуђиваности; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, осим за лица која могу
засновати радни однос без положеног испита, са
обавезом полагања у законском року, тј. приправника. Кандидати који испуњавају услове обавезни су да приступе провери психофизичких способности након обавештења од стране установе.
Уверење о здравственом стању доставља се при
закључењу уговора.

Ош „дОситеј ОбрадОвић“
11300 Смедерево
Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Наставник математике

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 4 часа у
настави недељно

Професор разредне наставенаставник у продуженом боравку
ученика
на одређено време до краја школске
2012/2013. године

Дефектолог

на одређено време до краја школске
2012/2013. године

Наставник техничког и
информатичког образовања
у другом циклусу основног
образовања и васпитања

на одређено време до повратка
одсутног радника коме мирује радни
однос, за 14 часова у настави недељно

Наставник грађанског васпитања
у другом циклусу основног
образовања и васпитања

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству.

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 10 часова у
настави недељно

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве
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ОснОвна шкОла за
пОсебнО музичкО
васпитаЊе и ОбразОваЊе
„стеван христић“
25260 Апатин, Светог Саве 1
тел. 025/773-388

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије, у
складу са Законом о високом образовању или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника музичке школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 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. Директор се бира на период од четири године. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или
уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду
о радном искуству; преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно); доказе о
својим стручним и организационим способностима
(необавезно). Пријава са документацијом и прилозима доставља се на горенаведену адресу школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 025/773-388.

Ош „бОра станкОвић“
25255 Каравуково
Жарка Зрењанина 90
тел. 025/762-095

Стручни сарадник-психолог
школе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања; VII степен стручне спреме. Услови се
доказују приликом пријема у радни однос и проверавају у току рада. Поред горенаведених општих услова, кандидат мора да испуњава и услове
из Правилника о врсти и степену стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију/
препис дипломе о завршеној одговарајућој врсти
и степену стручне спреме и уверење о држављанству. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на адресу школе.
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Наука и образовање

срЕмсКа миТровица

Ош „петар кОчић“
22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена, на одређено
време, замена преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
физичког васпитања; професор физичке културе; дипломирани педагог физичке културе; професор физичког васпитања-дипломирани тренер
са назнаком спортске гране; професор физичког
васпитања-дипломирани кинезитерапеут, психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин
Републике Србије. Уз пријаву доставити: уверење
о држављанству, диплому о завршеној високој
стручној спреми. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Сва документа доставити у оригиналу или у овереној фотокопији.
Извод из казнене евиденције прибавља школа.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

екОнОмска шкОла
„9. мај“
22000 Сремска Митровица
Ђуре Даничића 2
тел. 022/615-320, 625-323

за рад на мађарском наставном језику
6 извршилаца

22240 Шид, Мајке Јевросиме 3
тел. 022/714-052

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о профилу
стручне спреме наставника и сарадника у основном васпитању и образовању лако ментално недовољно развијених ученика („Службени лист САП
Војводина“, бр. 22/1987): дипломирани дефектолог-олигофренолог.

Васпитач

за рад у Моловину

Васпитач

за рад у Кукујевцима

Васпитач

Дипломирани дефектологолигофренолог

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
за рад у Шиду

за рад на српском и мађарском
наставном језику
6 извршилаца

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене на рад, за рад у Илинцима

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о профилу
стручне спреме наставника и сарадника у основном васпитању и образовању лако ментално недовољно развијених ученика („Службени лист САП
Војводина“, бр. 22/1987): дипломирани дефектолог-олигофренолог.

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене на рад, за рад у Шиду

Васпитач

на одређено време до 31.08.2013.
године, за рад у Јамени
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије)-васпитач.

Кувар

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, студије другог степена (мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или основне студије у трајању од
најмање 4 године, стечене до 10. септембра 2005.
године (чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања); психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело (чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања); да
има држављанство Републике Србије; испит за
директора (након ступања на дужност). Докази уз
пријаву (CV): оверена копија дипломе о стеченом
образовању; доказ о поседовању лиценце за рад;
доказ о радном стажу; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду);
уверење да кандидат није осуђиван (прибавља
установа); уверење о држављанству Републике
Србије; биографија са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора
школе. Пријаве са приложеном документацијом
слати поштом на адресу школе или доставити лично, у времену од 08,00 до 14,00 часова у служби
секретаријата школе. Неблаговремену и неуредну
документацију комисија неће разматрати.

за рад у Шиду
УСЛОВИ: минимум III степен средње стручне спреме, смер кувар.
ОСТАЛО: да је кандидат држављанин РС; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству.

сУбоТица

ОснОвна и средЊа шкОла
„жаркО зреЊанин“
24000 Суботица
Ивана Горана Ковачића 14
тел. 024/553-037

Дипломирани дефектологолигофренолог
5 извршилаца

ОСТАЛО: Поред наведених услова о врсти и степену стручне спреме и општих услова прописаних
Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/2011). Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине,
лице мора да има и доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад. На основу
чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног
сарадника у школи у којој се образовно-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. У поступку
одлучивања о избору наставника вршиће се претходна провера психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву на конкурс приложити: биографију са личним подацима; оверен
препис-фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци); доказ о испуњености
услова из чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања (за рад у одељењима на мађарском наставном језику). Уверење да
лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело из чл. 120 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања по службеној
дужности прибавља школа од надлежног секретаријата унутрашњих послова. Лекарско уверење
којим се доказује психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремена и непотпуна
документација неће се разматрати. Пријаве слати
на адресу школе.

УСЛОВИ: одговарајуће
високо образовање
у склаСАЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
ду са чл. 8 став 2 Закона о основама система обраОбука заи Правилником о профилу
зовања и васпитања
активно
стручне спреме
наставника и сарадника у основном васпитању
и образовању лако ментално недотражење
вољно развијених ученика („Службени лист САП
Војводина“,посла
бр. 22/1987): дипломирани дефектолог-олигофренолог.

Друштвена одговорност

ост
Национална служба
за запошљавање

Стекните

Дипломирани дефектологолигофренолог

предшкОлска устанОва
„јелица станивукОвић
шиЉа“

Први утисак је
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
најважнији –
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будите
испред 51
свих

Наука и образовање

предшкОлска устанОва
за децу „бамби“
24300 Бачка Топола, Дунавска 8
тел. 024/711-148

Васпитач

на одређено време до повратка
одсутних запослених са породиљског
одсуства и одсуства због неге детета
6 извршилаца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, стечено звање:
васпитач, да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом, доказ 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.

Сарадник у звању асистента
за ужу област Квантитативни
методи у економији

на одређено време од три године
УСЛОВИ: студент докторских струдија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00 или магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације.
Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07, 97/08 и 44/10), Статутом Факултета, Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника и сарадника на Економском факултету
Суботица.

Сарадник у звању асистента за
ужу област Финансије

Медицинска сестра у јаслицама

на одређено време од три године
2 извршиоца

Медицинска сестра у јаслицама

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00 или магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације.
Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07, 97/08 и 44/10), Статутом Факултета, Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника и сарадника на Економском факултету
Суботица.

2 извршиоца

на одређено време до повратка
одсутне запослене са породиљског
одсуства и одсуства због неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стечено
звање: медицинска сестра, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом, доказ 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: лекарско уверење
којим се потврђује да кандидати имају општу
здравствену способност, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о стеченом образовању-оригинал или оверена фотокопија дипломе. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити на горенаведену адресу.

универзитет
у нОвОм саду
екОнОмски Факултет
субОтица
24000 Суботица
Сегедински пут 9-11
тел. 024/628-089

Објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Сарадник у звању сарадника
у настави за ужу област
Агроекономија

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је струдије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање
08,00. Поред наведених услова, кандидати треба
да испуне и друге услове прописане одредбама
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), Статутом Факултета, Правилником о ближим условима за избор
у звање наставника и сарадника на Економском
факултету Суботица.
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Сарадник у звању асистента
за ужу област Рачуноводство,
анализа и ревизија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00 или магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације.
Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07, 97/08 и 44/10), Статутом Факултета, Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника и сарадника на Економском факултету
Суботица.

Сарадник у звању асистента за
ужу област Агроекономија
на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00 или магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације.
Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07, 97/08 и 44/10), Статутом Факултета, Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника и сарадника на Економском факултету
Суботица.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву приложити: биографију
са подацима о досадашњем раду, оверен препис
дипломе, списак радова и саме радове. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати.
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ОснОвна шкОла
„иван милутинОвић“
24000 Суботица
Београдски пут 50
тел. 024/671-180

Наставник разредне наставе

за рад у матичној школи, на одређено
време
УСЛОВИ: На основу члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат
треба да испуњава, осим општих услова прописаних законом за пријем у радни однос, и посебне
услове радног места и треба да има одговарајуће
високо образовање, професор разредне наставе,
учитељски факултет, 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,
4/2009); психофизичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца или да није правноснажном пресудом
осуђиван за кривично дело регулисано чланом 120
став 1 тачка 3 ЗОСОВ. Кандидат је дужан да уз
молбу на конкурс достави: оригинал или оверену
копију дипломе о завршеном образовању, уверење
о држављанству РС. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Молбе слати на адресу школе.

средЊа медицинска
шкОла
24000 Суботица, Београдски пут 126
тел. 024/558-336

Професор физике

са 32% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
физике; дипломирани физичар; дипломирани
астрофизичар; професор физике - хемије; дипломирани инжењер физике, смер индустријска
физика; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за примењену физику;
дипломирани физичар-информатичар; професор
физике за средњу школу; дипломирани физичаристраживач; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; дипломирани физичар
медицинске физике; дипломирани професор физике-мастер; дипломирани физичар-мастер; дипломирани физичар-мастер физике - метеорологије;
дипломирани физичар-мастер физике - астрономије; дипломирани физичар мастер медицинске
физике; дипломирани професор физике-хемије
мастер; дипломирани професор физике-информатике мастер; дипломирани физичар-професор
физике мастер; дипломирани физичар-теоријска
и експериментална физика - мастер; дипломирани
физичар-примењена и компјутерска физика - мастер. Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада из предмета Физика може да изводи и професор физике и хемије за основну школу; дипломирани професор физике и хемије за основну школу; дипломирани физико-хемичар; дипломирани
инжењер електротехнике, смер техничка физика;
дипломирани астроном, астрофизички смер; дипломирани астроном, смер астрофизика.

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са плаћеног одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор,
односно дипломирани филолог за енглески језик
и књижевност.
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Наука и образовање

Анатомија и физиологија

са 35% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
медицине.

Анатомија и физиологија
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
медицине.

Хигијена са здравственим
васпитањем

са 10% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине-специјалиста за хигијену; доктор
медицине.

Хигијена са здравственим
васпитањем
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине-специјалиста за хигијену; доктор
медицине.

Микробиологија са
епидемиологијом

са 20% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине-специјалиста за медицинску микробиологију; доктор медицине-специјалиста епидемиолог; доктор медицине.

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут-специјалиста за медицинску биохемију, доктор медицине-специјалиста за
клиничку биохемију, дипломирани фармацеут,
дипломирани биохемичар, дипломирани фармацеут-медицински биохемичар, дипломирани биохемичар-мастер.

Гинекологија и акушерство са
негом

Медицинска биохемија

Гинекологија и акушерство са
негом

са 17% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут-специјалиста за медицинску биохемију, доктор медицине-специјалиста за
клиничку биохемију, дипломирани фармацеут,
дипломирани биохемичар, дипломирани фармацеут-медицински биохемичар, дипломирани биохемичар-мастер.

Инфектологија са негом
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор
медицине-специјалиста инфектолог.

Хирургија са негом

са 19% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор
медицине-специјалиста за општу хирургију или
једне од хируршких грана.

Хирургија са негом

са 19% радног времена
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор
медицине-специјалиста за општу хирургију или
једне од хируршких грана.

Микробиологија са
епидемиологијом

Интерна медицина са негом

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине-специјалиста за медицинску микробиологију, доктор медицине-специјалиста епидемиолог, доктор медицине.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор
медицине-специјалиста за интерну медицину.

Патологија

са 19% радног времена

са 30% радног времена

са 20% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине-специјалиста за патолошку анатомију, доктор медицине.

са 19% радног времена, на мађарском
наставном језику

Интерна медицина са негом
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор
медицине-специјалиста за интерну медицину.

са 9% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине-специјалиста за гинекологију и акушерство.

са 9% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине-специјалиста за гинекологију и акушерство.

Дерматологија са негом-теорија
и блок
са 23% радног времена

УСЛОВИ: VII/2, VI степен стручне спреме, доктор
медицине-специјалиста за дерматовенерологију,
виша медицинска сестра-техничар, са претходно
стеченим образовањем за козметичког техничара;
виши естетичар-козметичар.

Естетска нега-теорија и блок
са 103% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2, VI степен стручне спреме, дипломирани фармацеут-специјалиста козметолог, виши
естетичар-козметичар.

Основе масаже

са 5% радног времена
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор
медицине-специјалиста за физикалну медицину и
рехабилитацију.

Здравствена заштита са првом
помоћи

са 10% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине-специјалиста за социјалну медицину, доктор стоматологије-специјалиста за социјалну медицину, доктор медицине, професор народне
одбране, дипломирани педагог за народну одбрану, доктор стоматологије.

Основе клиничке медицине

са 15% радног времена, на мађарском
наставном језику

Неуропсихијатрија са негом

УСЛОВИ:VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине-специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију, доктор медицине.

са 30% радног времана

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор
медицине-специјалиста за неуропсихијатрију.

Физикална терапија

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине-специјалиста за патолошку анатомију, доктор медицине.

Неуропсихијатрија са негом

Патологија

Фармакологија

са 10% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
медицине, дипломирани фармацеут.

са 10% радног времена, на мађарском
наставном језику

са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор
медицине-специјалиста за неуропсихијатрију.

са 15% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор
медицине-специјалиста за физикалну медицину и
рехабилитацију.

Физикална медицина
са 10% радног времена

Педијатрија са негом

са 17% радног времена, на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор
медицине-специјалиста за физикалну медицину и
рехабилитацију.

Фармакологија

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор
медицине-специјалиста за педијатрију.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
медицине, дипломирани фармацеут.

Педијатрија са негом

са 15% радног времена, на мађарском
наставном језику

Медицинска биохемија

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор
медицине-специјалиста за педијатрију.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор
медицине-специјалиста за физикалну медицину и
рехабилитацију.

са 20% радног времена

са 57% радног времена

са 9% радног времана

Кинезиологија
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Наука и образовање

Козметологија-теорија и блок
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут-специјалиста козметолог;
дипломирани фармацеут.

Фармацеутска технологијатеорија, вежбе и блок
са 82% радног времена
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут-специјалиста фармацеутологије, дипломирани фармацеут.

Дечија стоматологија-теорија,
вежбе и блок
са 60% радног времена
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор стоматологије-специјалиста за дечју превентивну стоматологију, доктор стоматологије.

Орална хирургија-теорија, вежбе
и блок
са 94% радног времена
4 извршиоца

Фармацеутска хемија-теорија и
вежбе

УСЛОВИ: VII/2, VII/1, VI степен стручне спреме,
доктор стоматологије-специјалиста оралне хирургије, доктор стоматологије-специјалиста за максилофацијалну хирургију, доктор стоматологије,
виша медицинска сестра-техничар, са претходно
стеченим образовањем за стоматолошку сеструтехничара.

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут-специјалиста за испитивање
и контролу лекова, дипломирани фармацеут, дипломирани фармацеут-медицински биохемичар.

Ортопедија вилица-теорија,
вежбе и блок

са 25% радног времана

Фармакогнозија-теорија и вежбе

са 60% радног времена
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут-специјалиста за контролу
лековитог биља, дипломирани фармацеут.

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор стоматологије-специјалиста за ортопедију
вилица, доктор стоматологије, виши зубни техничар, са претходно стеченим образовањем за стоматолошку сестру-техничара.

Фармацеутска технологијатеорија, вежбе и блок

Васпитање и нега деце-вежбе и
блок

са 25% радног времена

са 38% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут-специјалиста фармацеутологије, дипломирани фармацеут.

Превентивна стоматологијатеорија и вежбе

са 65% радног времена, на мађарском
наставном језику
4 извршиоца
УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор стоматологије-специјалиста за дечију и превентивну стоматологију, доктор стоматологије.

Стоматолошка протетикатеорија, вежбе и блок

са 87% радног времена, на мађарском
наставном језику
4 извршиоца
УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор стоматологије-специјалиста стоматолошке
протетике, доктор стоматологије.

Болести зуба-теорија и вежбе

са 70% радног времена, на мађарском
наставном језику
4 извршиоца
УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор стоматологије-специјалиста за болести уста и
зуба, доктор стоматологије.

Пародонтологија и орална
медицина-теорија, вежбе и блок
са 60% радног времена
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор стоматологије-специјалиста за болести уста и
зуба, доктор стоматологије.
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са 57% радног времена, на мађарском
наставном језику
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра-техничар; струковна медицинска
сестра, организатор здравствене неге. Кандидати
поред ових услова треба да имају претходно стечено средње образовање за медицинску сеструваспитача.

Лабораторијске технике-теорија,
вежбе и блок

са 23% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/1, VI степен стручне спреме, дипломирани фармацеут-медицински биохемичар, виши
лабораторијски техничар.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже следећа документа: молбу са биографијом,
оригинал дипломе или оверену фотокопију дипломе, доказ да имају образовање из психолошко,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високо школској установи у току студија или
након дипломирања , од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи , у складу са европским
системом преноса бодова, доказ о знању мађарског језика када се образовно-васпитни рад остварује у одељењима мађарске националне мањине
(као доказ о знању мађарског језика се признаје
стечено средње, више или високо образовање на
мађарском језику или уверење о положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће
високошколске установе), оригинал уверење о
држављанству или оверену фотокопију уверења
о држављанству, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (подноси се пре закључења
уговора о раду), уверење 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
по службеној дужности). У поступку одлучивања
о избору наставника, директор школе врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од осам
дана од дана истека рока за подношење прија-
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ва. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата провере, директор прибавља
мишљење Школског одбора. Директор доноси
одлуку о избору кандидата у року од осам дана
од дана добијања мишљења Школског одбора.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са кратком биографијом
и доказима о испуњавању услова огласа доставити
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року
од осам дана од дана објављивања.

УЖицЕ

Ош „душан јеркОвић“
31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/513-148

Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише мора да
испуњава услове прописане чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверен препис-фотокопију дипломе о завршеној
основној школи, I степен стручне спреме, уверење
о држављанству. Пријаве са траженом документацијом доставити на адресу школе. За додатне
информације заинтересована лица могу се обратити секретару школе, на број телефона: 031/514146.

ОснОвна шкОла за
ОбразОваЊе ученика са
сметЊама у развОју
„миОдраГ в. матић“
31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-690

Логопед
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог логопед. Кандидат мора испуњавати услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања и услове наведене
у Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
васпитача и стручног сарадника у основној школи за глуве. Пријаве са документацијом: извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству
(до 6 месеци); оверена копија дипломе, доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. За
додатна обавештења позвати број тел. 031/563690. Изабрани кандидат је дужан да по пријему
у радни однос достави лекарско уверење о психичкој и здравственој способности за рад. Доказ
о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка
3 истог члана Закона о основама система образовања и васпитања (потврда о некажњавању), прибавиће школа.

Најкраћи пут
до посла

Сајмови
запошљавања

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

Наука и образовање

предшкОлска устанОва
„невен“
31250 Бајина Башта
Вука Караџића 34
тел. 031/864-188

Васпитач

са 30 сати, за рад у ИО Рогачица, на
одређено време до 31.07.2013. године
УСЛОВИ: VI и VII степен, васпитач; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом;
да кандидат није осуђиван; држављанство РС.

Медицинска сестра-васпитач
са 40 сати, на одређено време до
31.07.2013. године

УСЛОВИ: IV степен, медицинска сестра-васпитач;
психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом; да кандидат није осуђиван; држављанство РС.

Дефектолог

са 40 сати, на одређено време до
31.07.2013. године
УСЛОВИ: VII степен, дефектолог; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да
кандидат није осуђиван; држављанство РС.

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

Конкурс објављен 26.09.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место:
наставник разредне наставе, за рад у ИО
Турица, на одређено време до краја школске
године, и треба да гласи: наставник разредне наставе, за рад у ИО Турица, на одређено
време до краја школске године-2 извршиоца.
Остали део конкурса је непромењен.

прва ОснОвна шкОла
„краЉ петар II“
31000 Ужице
Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-679

Наставник математике

са 66% радног времена, за рад у ИО
Стапари

Наставник руског језика

са 33% радног времена, за рад у ИО
Стапари

Наставник физике

са 20% радног времена, за рад у ИО
Стапари

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Стапари

Наставник разредне наставе

за рад у ИО Качер, на одређено време
до 31.08.2013. године
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

са 50% радног времена, за рад у
продуженом боравку у I разреду, на
одређено време до 31.08.2013. године

Наставник разредне наставе

са 50% радног времена, за рад у
продуженом боравку у II разреду, на
одређено време до 31.08.2013. године

Васпитач

за рад у ИО Качер
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме. У радни
однос у школи може да буде примљено лице под
условима прописаним чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.

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, 9/08 и 3/10). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену копију дипломе о
стеченој стручној спреми и уверење о држављанству
РС. Лекарско уверење изабрани кандидат доставља
по завршетку конкураса, уверење о неосуђиваности
прибавља школа по службеној дужности. У поступку
одлучивања о избору наставника извршиће се претходна провера психофизичких способности кандидата. Проверу врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ч аЧ а К

Ош „милица павлОвић“
32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14
тел. 032/372-004

Ош „митО иГуманОвић“
31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Педагог

Наставник математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању, према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да кандидат испуњава услове наведене
у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат
доставља доказ о испуњености услова у погледу
стручне спреме, уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве доставити на адресу школе.

Ош „димитрије туцОвић“
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-268

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, наведеног
занимања. Кандидат поред општих услова треба
да испуњава и услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Докази
о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља
установа. Пријаве са доказима подносе се на адресу школе или лично у секретаријату школе. Рок за
пријављивање је осам дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Шабац

Ош „цветин бркић“
15356 Глушци, С. Алимпића 3

Наставник руског језика

са 50% радног времена, за рад у ИО
Јабланица

Наставник математике

Наставник информатике и
рачунарства

Педагог

са 20% радног времена

са 50% радног времена, за рад у ИО
Јабланица

Наставник информатике и
рачунарства
са 50% радног времена

Наставник физике

са 30% радног времена, за рад у ИО
Јабланица

Наставник музичке културе

са 15% радног времена, за рад у ИО
Јабланица

Наставник српског језика

са 95% радног времена, за рад у ИО
Јабланица

Наставник енглеског језика

за рад у ИО Јабланица, ИО Голово и
ИО Мушвете, на одређено време ради
замене раднице на породиљском
боловању, а најдуже до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11) и да поседују 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, 10/02, 4/03,

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено
радно место треба да испуњава услове из члана 8
и члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011),
као и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, број 6/96, 10/2002,
4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007,
17/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 11/2008, 2/2009,
4/2009, 9/2009 и 3/2010); чл. 8 став 2 Закона прописано је да је наставник и стручни сарадник лице
које је стекло одговарајуће високо 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. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да има психичку,
физичку и здраствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања и да има држављанство Републике
Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ
да поседује одговарајуће образовање (оверену
фотокопију дипломе); да је држављанин Републике
Србије (уверење о држављанству РС - не старије од
6 месеци - оверена фотокопија); извод из матичне
књиге рођених - оверена фотокопија. Изабрани кандидат у обавези је да достави лекарско уверење пре
закључивања уговора. Пријаве са доказима слати на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у
обавези да враћа конкурсну документацију.
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Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

УВЕРЕЊЕ О ВОЂЕЊУ
ЕВИДЕНЦИЈЕ
У конкурсу за доделу студентских стипендија Министарства просвете
и науке за 2012/2013. школску годину, као један од потребних докудокумената за студенте другог степена (мастер студије), наведен је доказ
да студент није у радном односу. Интересује ме на који начин се може
извадити ова потврда, јер колико знам студенти млађи од 26 година
не могу бити пријављени на евиденцију НСЗ, а у конкурсу пише да ову
потврду издаје, цитирам, „надлежни орган за тржиште рада у општини
његовог пребивалишта“.
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09,
88/10), у члану 2 каже да се незапосленим не сматра студент основних студија до 26 годигоди
на живота. Мастер студије су студије другог степена, што значи да по завршетку основоснов
них студија (студије првог степена), а пре уписа студија другог степена, особа може да се
пријави на евиденцију незапослених лица НСЗ, уколико жели да тражи посао.
При томе напомињемо да НСЗ не издаје доказ да студент није у радном односу, већ издаје
уверење о вођењу евиденције, којим се сведочи да ли се и у којем периоду особа наланала
зила/налази на некој од три евиденције тражилаца запослења (незапослени, тражиоци
промене запослења, друга лица која траже посао).
Наравно, један од услова пријаве на евиденцију незапослених лица НСЗ јесте и тај да
особа није у радном односу, тако да статус незапосленог лица, између осталих законских
услова, сведочи и о томе да лице није у радном односу. Као доказ да лице није у радном
односу, НСЗ узима радну књижицу лица (без отвореног радног односа).

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

Радио сам у приватној фирми из Београда 2 године, 4 месеца и 21 дан,
што је и уписано у радну књижицу. Интересује ме да ли са овим стажом
имам право на новчану накнаду као незапослено лице.
Новчана накнада је право из осигурања за случај незапослености и остварује се под
условима утврђеним Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености.
Закон предвиђа да незапослени који се пријави на евиденцију Националне службе за
запошљавање и поднесе захтев за новчану накнаду у року од 30 дана од дана престанка
радног односа или престанка осигурања, а има стаж осигурања у трајању од једне до
пет година, може остварити право на исплату новчане накнаде у трајању од три месеца.
Наравно, од утицаја је и чињеница да ли се новчана накнада остварује први пут или је
незапослени већ био корисник овог права. Детаљније информације о праву на новчану
накнаду можете потражити на интернет страници НСЗ.
Моја мајка има 58 година и 27 година уплаћеног радног стажа. Од 2002,
па све до јануара 2012, била је пријављена на евиденцију НСЗ као незанеза
послена, мада је током тих година радила на црно, али је послодавци
нису пријављивали. Сада већ 3 месеца ради код једног послодавца који
ју је пријавио, али је он најавио да ће због слабог пословања затворити радњу, те ће моја мајка постати технолошки вишак. Интересује ме
следеће: да ли она има право на новчану накнаду од НСЗ у трајању од 2
године, односно до њене навршене 60. године живота, јер је то један од
услова за одлазак жена у пензију?.
Право на новчану накнаду је право из осигурања за случај незапослености и може га
остварити обавезно осигурано лице ако је било осигурано најмање 12 месеци непрекинепреки
дно или с прекидима у последњих 18 месеци пре престанка радног односа или другог
осигурања за случај незапослености.
Из података које наводите произилази да је ваша мајка, после вишегодишње паузе, у
осигурању провела 3 месеца, из чега произилази да не испуњава овај основни услов за
остваривање права на новчану накнаду. У случају да је овај услов испуњен, а лицу нене
достаје до две године до испуњавања првог услова за старосну пензију, новчана накнада
би била призната у трајању од 24 месеца, уз напомену да би право престало са даном
испуњавања првог услова за старосну пензију.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Стручна помоћ у потрази за послом

КОМУНИКАЦИЈА ЈЕ ОСНОВ
Сваки саветник за запошљавање има на својој евиденцији бар хиљаду и по људи са којима сарађује и јако је тешко
изаћи свима у сусрет. Мора да буде флексибилан, пун разумевања и веома пажљив слушалац, да препозна врлине и
недостатке код сваке особе и на најсуптилнији начин усмери клијента ка најбољем начину за запошљавање

П

осредовање у запошљавању је основна делатност Националнe службe за запошљавање (НСЗ), којом настоји
да повеже незапослене и послодавца, ради задовољавања потреба једних и других. Пријавом на евиденцију
незапослени стичу бројна права. Редовно се обавештавају о могућностима и условима за запошљавање, НСЗ посредује у
запошљавању, помаже у професионалној оријентацији, саветује у
избору занимања и додатно образује незапослене. Незапослени на
евиденцији могу да користе и низ мера које подижу ниво њихове
способности за активно тражење посла, какве су обуке за активно
тражење посла, где незапослени овладава вештинама личне презентације, као и клубови за тражење посла. Ту су и позивни центар
и самоуслужни сервис, где се може претраживати база послова.
Све се одвија под будним оком саветника за запошљавање, који
кандидате, корак по корак, води до проналажења посла.
„Посао саветника за запошљавање подразумева посредовање између незапослених суграђана с једне и послодавца са
друге стране, као и све оно што се између дешава. Моје колеге и
ја свакодневно сарађујемо са незапосленима - обављамо индивидуалне разговоре са њима и радимо индивидуалне планове запошљавања. Кроз те планове прецизирамо све активности и мере
које треба предузети у циљу запошљавања. Што се тиче сарадње
са послодавцима, у свакодневним контактима радимо по њиховим пријавама потреба за запошљавање и селектујемо адекватне кандидате“, прича Тања Бјелобрк, саветник за запошљавање у
Филијали за град Београд Националне службе за запошљавање,
и наглашава да особа која жели да се бави послом саветника за
запошљавање, поред стручности и квалификација, пре свега треба да поседује меке вештине - да буде емпатичана, сарадљива и
флексибилна.

„Рад са људима уме да буде и стресан. Нажалост, у земљи у
којој живимо ситуација је тешка што се тиче запошљавања. Велики је број незапослених суграђана. Сваки саветник који ради
овај посао има на својој евиденцији бар хиљаду и по људи са којима сарађује и јако је тешко изаћи свима у сусрет. Баш због тога
треба да буде флексибилан и пун разумевања. Често нам долазе
људи који су незадовољни, демотивисани, разочарани, неретко
су и агресивни. Не препознају себе у овој ситуацији, ни своју улогу, сваљују кривицу тешког запошљавања на нас или на систем.
Све то треба амортизовати и пронаћи прави пут да се сарађује са
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таквим човеком“, прича Тања, за коју је управо тај људски аспект
посла најизазовнији.
„Сваки саветник треба да уме да слуша, да чује оног са којим
разговара, да препозна врлине и недостатке код сваке особе и да
на најсуптилнији начин покуша да усмери клијента ка најбољем
начину за запошљавање. Највећа је сатисфакција када успете да
нађете заједнички језик са незапосленим и да заједнички радите
на његовом запошљавању, али пре свега када дође до тог запошљавања. Нажалост, запошљавања је мало, у статистичким мерама, али је нама сваки суграђанин кога смо запослили велика сатисфакција и смисао нашег посла“, каже Тања и наглашава да овај
посао мора да се воли, да би се радио професионално и успешно.
„Волим да радим са људима, волим комуникацију, разговоре
и овај саветодавни део, али волим да држим и обуке за активно
тражење посла, које незапосленима помажу да се на што бољи начин представе послодавцу и нађу најлакши пут до пoсла. Немам
тешкоћа у раду са људима, умем да пронађем заједнички језик и
да препознам шта то некоме треба и да га усмерим у том правцу“,
каже Тања и наглашава да је сарадња са људима који знају шта
хоће увек лакши део посла. Изазов је већи код људи који су изгубили мотивацију и веру у себе.
„Пре свега морате да чујете човека који седи наспрам вас.
Комуникација је основа свега. Индивидуални разговори се баш
због тога воде и у том циљу се праве индивидуални планови. Кроз
разговор и анкетирање клијента можете да увидите какве квалификације поседује, која додатна знања и вештине, али и сазнате
каква су његова очекивања. Сазнајете и доста приватних момената, који могу да утичу на запошљавање. На пример, кроз разговор са човеком који себе још није пронашао у неком послу, можете
увидети да има предузетничког духа. Ви ћете, ако сте добро чули
и разумели шта је клијент рекао између редова, настојати да га
упутите на обуку за смозапошљавање. Ако кроз разговор осетите
да негде недостају одређена знања и вештине, предложићете обуке, на пример за рад на рачунару или стране језике. Наравно, све
зависи и од ситуације на тржишту рада - има и праваца којима не
треба ићи, ако је ситуација што се тиче тог посла или обуке лоша
на тржишту. На саветнику је и да покуша да переусмери правац
или пут којим незапослени планира да иде, ако види да то није у
његовом најбољем интересу, а с обзиром на свеукупне околности“,
закључује Тања Бјелобрк.
А.Б.
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Ускоро Трећи регионални „Виртуални дан каријера и знања“

до посла УЗ помоЋ инТЕрнЕТа
Сви који траже нови или бољи посао, моћи
ће да једноставно и брзо прегледају понуду
отворених радних позиција излагача и
пријаве се на исте, а путем „чета“ разговарају
са водећим људима из компанија и
едукативних установа. Послодавци могу
лакше доћи до квалитетних радника са
искуством, јер сајам могу посетити и
запослени, који иначе немају прилике или
времена да посећују стандардне сајмове
Трећи по реду он-лајн сајам запошљавања и образовања „Виртуални дан каријера и знања“, одржаће се од 10. до 17. октобра 2012.
године, на сајту www.dankarijera.com. Већ традиционално, сајам
заједничким снагама организују компанија „Инфостуд“ и регионални портали за запошљавање и регрутацију Посао.ба из Босне и
Херцеговине, као и Мој-посао.нет из Хрватске.
Посетиоцима овог јединственог сајма запошљавања и едукације, чија је једна од предности могућност обилажења штандова „из
кућне фотеље“, у било које доба дана или ноћи, као и на претходном
он-лајн сајму, представиће се најуспешнији послодавци из региона
који имају потребе за новим запосленима, али и едукативне установе, које ће заинтересованима приближити могућности додатног
образовања и професионалног усавршавања.

Сви који траже нови или бољи посао, моћи ће да једноставно
и брзо прегледају понуду отворених радних позиција излагача и
пријаве се на исте, а путем „чета“ опуштено разговарају са водећим
људима из компанија и едукативних установа и сазнају све детаље
о самом радном месту, али и процесу селекције кандидата. С друге стране, послодавци могу лакше доћи до квалитетних радника са
искуством, јер сајам не подразумева физичко присуство, те га могу
посетити и запослени са радним искуством, који иначе немају прилике или времена да посећују стандардне сајмове.
„Највећа предност сајма је у томе што га људи могу посетити
путем интернета где год да се налазе, у време које им највише одговара, што даје прилику и запосленима који желе да промене посао,
јер због својих послодаваца обично не посећују стандардне сајмове.
С друге стране, ово је одлична прилика за послодавце не само да
пронађу квалитетне запослене, већ и да то учине са максималном
уштедом свога времена, јер виртуелни штанд не захтева ангажованост кадрова и може се водити из канцеларије“, каже Соња Кмезић,
директорка „Инфостудових“ сајтова за запошљавање и људске ресурсе. Она додаје да је успех прошлогодишњег он-лајн сајма потврдио да је овај највећи он-лајн догађај у региону сјајна прилика, како
за незапослене, тако и за оне које желе да промене посао или сазнају
нешто више о могућностима даљег професионалног усавршавања.
Прва два сајма запошљавања посетило је преко 255.000 људи,
док је само на претходном он-лајн сајму посетиоцима понуђено преко 250 слободних радних места. Према статистикама, послодавци су
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највише оглашавали занимања из области економије, продаје, финансија, комуникација, затим позиције из ИТ и техничких струка,
док када је образовање у питању, највеће интересовање је владало
за курсеве страних језика, као и могућности студирања у иностранству. Осим високостручних занимања, на сајму су били понуђени
и послови за нешто ниже квалификоване раднике, као што су кувар у централној кухињи или занимања за људе без искуства - рад
у кол центру једне телекомуникационе компаније. Највећу посету
имали су штандови регионалних излагача -компанија Japan Tobacco
International и VIP Mobile, који су заједно имали преко 50.000 посета.
На трећем „Виртуалном дану каријера и знања“ своје учешће су
потврдиле следеће компаније: Japan Tobacco International, Mozzart,
Теленор, IT Academy, Philip Morris International, Drey, Smith Micro
Software и многи други.
А.Б.

Нови стандарди
„За разлику од традиционалних сајамских окупљања,
ово је прилика да компаније упознају кандидате који, у технолошком и комуникацијском смислу, на најбољи начин могу
да одговоре на савремене изазове које подразумева запослење
у једној интернационалној компанији, као што је ЈТИ, чије је
стратешко опредељење улагање у образовање, обуке, професионални развој и иновације“, истакла је Ана Вељковић, менаџер за комуникације компаније Japan Tobacco International,
учесника прошлогодишњег „Виртуалног дана каријера и
знања, док Тијана Павловић, менаџер за људске ресурсе компаније Deloitte, додаје:
„Сматрамо да ће овогодишња организација ‚Виртуалног
дана каријера и знања‘ померити стандарде свих будућих сајмова запошљавања. ‚Лајв чет‘ је кандидатима заиста омогућио
да на најлакши могући начин ступе у контакт са представницима компанија, а сами штандови су били добро структурирани и прегледни. Посебно желим да истакнем предност оваквог
дешавања за регионалне послодавце, зато што нам је то омогућило да једна канцеларија буде центар за информације свим
заинтересованим кандидатима из региона. Задовољство нам
је што смо учествовали на једном овако инвентивном догађају
из области запошљавања.”
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Дискриминација жена на тржишту рада у Србији

ЖЕНЕ НЕ ТРАЖЕ ПОМОЋ

Дискриминација је у истој мери заступљена и приликом тражења посла и на радном месту. Три
од четири жене разговарају са блиским особама о дискриминацији коју доживе, а тек свака
десета одлучи да се обрати за помоћ надлежној организацији, институцији или појединцу

Н

а тржишту рада у Србији дискриминисано је 61% жена,
од чега се тек свака десета обратила за помоћ некој организацији, институцији или појединцима, показала су
истраживања Виктимолошког друштва Србије. Међу
најчешћим облицима дискриминације су распитивање о брачном статусу и плановима за материнство, наметање
такозваних „женских“ послова који нису у опису радног места и
коментарисање физичког изгледа. Дискриминацију највише трпе
жене запослене у приватном сектору, раднице „на црно“ и оне које
немају стални уговор о раду. На основу резултата истраживања
направљене су смернице за поправљање законодавног оквира,
праксе институција, подршку женама и превенцију.

Обим кршења права забрињавајући
„Подржали смо ову студију у оквиру нашег програма за економска права жена. Овај програм је фокусиран на економско оснаживање жена, што подразумева и јачање њиховог положаја
на тржишту рада. У Србији су у овом подручју разлике између
два пола најизраженије. Женама је потребна подршка, јер пролазе кроз искуства која су другачија од искустава мушкараца.
Ова студија нуди веома добру, релевантну и свеобухватну слику
ситуације и положаја жена и невоља са којима се оне суочавају.
Резултати нису изненађујући, али је обим кршења права, који показују статистички подаци, заиста забрињавајући. Добро је што на
једном месту имамо представљене и институције које су надлежне за ову област, као и кораке које појединац треба да предузме,
ако су његова права нарушена. Надамо се да ће и препоруке из
ове студије бити добре смернице и за надлежне институције, како
бисмо стигли до неких резултата“, рекла је Асја Вербанова (Asya
Varbanova), програмска менаџерка Агенције Уједињених нација за
родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women),
на промоцији књиге „Дискриминација жена на тржишту рада у
Србији“, у издању Виктимолошког друштва Србије.
Истраживање је споведено на узорку од 706 жена узраста
од 18 до 64 године, у седам градова: Београду, Новом Саду, Сремској Митровици, Крагујевцу, Нишу, Ужицу и Пожаревцу. За при-

Одговор друштва
Књига „Дискриминација жена на тржишту рада у Србији“,
чији су аутори Весна Николић Ристановић, Сања Ћопић, Јасмина Николић и Бејан Шаћири, настала је у оквиру пројекта „Мапирање обима и карактеристика дискриминације жена на тржишту рада и одговора друштва на њу“, који је Виктимолошко
друштво Србије реализовало током 2011. и 2012. године. Овај
пројекат чини део ширег програма Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women)
- „Унапређење економских и социјалних права жена у Србији
и у Црној Гори“.
У књизи су представљени резултати истраживања обима, структуре и карактеристика дискриминације жена на тржишту рада у Србији и резултати истраживања организација
и институција које долазе у контакт са случајевима дискриминације жена на тржишту рада, а које су у могућности да у таквим ситуацијама реагују и пруже помоћ и подршку женама
које се у овом сегменту друштвених односа суочавају са дискриминацијом. На крају књиге дати су закључци и препоруке,
који треба да послуже као смернице за даљи рад на превенцији и сузбијању дискриминације уопште, а посебно у сфери
рада и запошљавања жена у Србији, нагласили су аутори.
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купљање података коришћена је комбинација анкете о виктимизацији и феминистичке методологије.
Поред тога што је висок проценат жена био изложен дискриминацији, 72,2% је навело да имају сазнање да је нека женска особа коју познају била дискриминисана. Тај податак, према оцени
аутора истраживања, такође доста говори о размерама овог проблема. Како је показало истраживање, дискриминација је готово
у истој мери заступљена и приликом тражења посла и на радном
месту. Наиме, током пет година које су претходиле истраживању,
од 452 жене које су тражиле посао 53,5% било је изложено дискриминацији, при чему је најраспрострањенији облик испитивање о
приватном животу. Свакој другој жени (48%) су потенцијални послодавци постављали питања о томе да ли је у браку, да ли има
децу и какви су јој планови.

Облици дискриминације
Једна од ауторки истраживања, Сања Ћопић, рекла је да се
таквим питањима дискриминишу жене, чији се положај доводи у
везу са рађањем и подизањем деце, али да се и крши Закон о раду.
Коментарисању изгледа и захтевима да изгледају атрактивно, на пример, да носе кратке сукње и дубоке деколтее, било је изложено 9,7% испитаница, 6,6% је било у неповољнијем положају у
односу на мушке кандидате, а 5,1% није могло да добије посао због
трудноће и материнства. Од три жене, односно 0,7%, очекивало се
чак да имају сексуални однос са неким у фирми да би добиле посао, показало је истраживање.
Међу женама које раде, дискриминација је још распрострањенија - од 596 жена обухваћених истраживањем, које су током пет
година пре истраживања радиле, 57,7% је било изложено дискриминацији. Како је показало истраживање, дискриминација је израженија у приватном (64,8%), него у јавном сектору (48,7%), као
и код жена које су радиле на црно (70,4%), него код оних које су
имале уговор (54,3%).
Врста уговора такође је имала утицај - жене које су биле запослене на одређено време су биле више изложене дискриминацији
(57%) од оних које имају уговор на неодређено време (52,6%).
Најчешћи облик дискриминације односио се на услове рада,
чему је било изложено 43%. Један од великих проблема у погледу
услова рада је да се женама намећу такозвани „женски послови“
који им нису у опису радног места, попут кувања кафе, чишћења и
административних послова, што је у истраживању пријавила свака трећа жена која је била запослена.
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Сексуалном насиљу било је изложено 22,1% жена, од чега
79,5% коментарисању, 15,2% недозвољеном физичком контакту,
8,3% условљавању напредовања сексуалним односима, 3,1% је
било изложено порнографским материјалима на послу, а 2,8% је
принуђено на сексуални однос, односно силовано.
Други облици дискриминације су мање зараде за исти посао
- 8,2%, немогућност напредовања - 8,1%. Трудноћа и материнство
су разлог дискриминације и за жене које раде, па је свака трећа
жена која је током истраживања радила и била у другом стању
била дискриминисана, а неки од начина дискриминације су неодговарајућа промена радног места, отказ, превремено прекидање
породиљског одсуства или нередовна исплата надокнаде за породиљско.

Недовољна информисаност
Један од циљева истраживања био је и да се утврди колико се
жене обраћају за помоћ и причају о својим проблемима. Како се
показало, док три од четири жене разговарају са блиским особама о дискриминацији коју доживе, тек свака десета одлучи да се
обрати за помоћ, било да је реч о организацији, институцији или
појединцу.

„Независним државним телима и невладиним организацијама се нико није обратио“, изјавио је један од аутора истраживања
Бејан Шаћири, додавши да би један од разлога за то могла бити
недовољна информисаност, што је делимично поткрепљено одговорима испитаница, од којих је 11,5% рекло да нису знале коме да
се обрате, 12,5% се плашило за посао, а 4,1% је као разлог навело
недостатак новца. Најчешћи разлози за необраћање, укупно 70%,
били су да су жене саме решиле проблем или да нису веровале да
неко може да им помогне.
Од жена које су се обраћале за помоћ, највише њих (75%) одлучило је да се обрати руководиоцу у фирми, 17,5% неком другом
појединцу, 15% инспекцији рада, 7,5% синдикату, 5% суду, а 2,5%
општинској служби правне помоћи. Резултатима које су постигле
задовољна је отприлике свака друга, а разлози за задовољство су
да су предузети конкретни кораци и да је постојала спремност да
их саслушају. Са друге стране, исти проценат испитаница тврди да
ништа нису постигле, да је друга страна била незаинтересована
или негирала проблем, а дешавало се чак и да се њихов положај
погорша, након што су затражиле помоћ.
Циљ Виктимолошког друштва и агенције UN Women је да резултати до којих су дошли и закључци које су на основу њих извукли не остану мртво слово на папиру.
Једна од ауторки истраживања, Јасмина Николић, рекла је
да су на основу резултата истраживања међу женама, као и истраживања међу институцијама којима су се жене обраћале, направљене смернице за поправљање законодавног оквира, праксе
институција, подршку женама и превенцију.
Сви резултати истраживања, преглед ситуације и препоруке,
обједињени су у књизи „Дискриминација жена на тржишту рада
у Србији“, у издању Виктимолошког друштва и „Прометеја“. Поред
тога, упутства за жене ће бити представљена на лако разумљив
начин, штампана у посебној брошури и дистрибуирана што већем
броју жена. Упутства се односе на унапређење законских решења,
побољшање праксе државних институција, начине подршке женама на тржишту рада, превенцију, унапређење евиденције, односно
вођења статистике, као и на потребу да се редовно спроводе истраживања дискриминације жена на тржишту рада.
А.Б.

Поглед у будућност

НИЈЕ КАСНО ДА КРЕНЕш ДАЉЕ
Програм се реализује од 2010. до 2013. године и има за циљ побољшање учешћа на тржишту
рада и повећање самозапошљавања међу Ромима
Ромски информативни Центар (РИЦ) из Крагујевца спроводи
пројекат „Оснаживање и интеграција Рома у Србији и БиХ“, са задатком постизања бољег друштвено-економског положаја Рома и
њихове интеграције у друштву. Пројекат финансира Министарство
спољних послова Краљевине Норвешке, уз финансијску подршку
CARE Норвешка, а имплементира га CARE Србија, уз подршку
партнерских организација РИЦ из Крагујевца и ЕуроРом из БиХ.
Програм се реализује од 2010. године и има подршку до 2013, а
има за циљ побољшање учешћа на тржишту рада и повећање самозапошљавања међу Ромима.
Основне планиране активности за остварење овог циља су
подршка Ромима: да заврше основу и средњу школу, крену на програм доквалификације и преквалификације, прођу програм обуке
за оснивање сопственог бизниса и конкуришу за грант за самозапошљавање (оснују самосталну делатност регистровањем предузетничке делатности или регистровањем привредног друштва
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- фирме), да већ регистровану делатност прошире и унапреде своја
знања, а затим конкуришу за грант за проширење бизниса, да
прошире своје видике на радионицама животних вештина, како
би омогућили себи већа знања и да би се брже запослили.
У периоду од 2010. године до данас у програму је учествовало 479 корисника (237 мушкараца и 242 жене). У основну школу је уписано 130 корисника (48 завршило основно образовање
2011/2012), а на програм стручног образовања 57 полазника (завршило 26). У програму животних вештина учествовало је 178 Рома,
док је 119 особа прошло едукацију за оснивање бизниса. Грант за
оснивање самосталне делатности добила су 23 корисника. Едукацију за проширење бизниса похађало је 45 особа, а за 11 предузетника обезбеђена су и средства за проширење бизниса.
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Како се прилагодити климатским променама

ИЗАЗОВ САВРЕМЕНЕ
ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

За ублажавање дејства климатских промена кључни образовање и подизање свести у јавности о узроцима
и могућим последицама. Битну улогу имају и доносиоци политичких и економских одлука, од којих се очекује
да рационално управљају природним ресурсима, како би се смањили економски ризици и омогућила заштита
људских живота и материјалних добара

К

лиматске промене су постале веома озбиљан глобални
проблем с потенцијалним последицама које ће, према
реалним проценама, имати такав интензитет и учесталост да ће превазићи могућности и способности људског
друштва и природне средине да им се адекватно прилагоде. Због тога ће, ако се благовремено не предузму потребне мере
адаптације, климатске промене постати лимитирајући фактор у
економском развоју човечанства. Због свега тога веома је важно
разумевање механизма ових појава и могућност предвиђања њихових будућих промена.

Масовно истребљење дивљих животиња
Према подацима Светске метеоролошке организације, ова деценија била је најтоплија у протеклих 160 година, од како се води
евиденција о просечној температури. Просечна температура, према позитивном сценарију, до краја века порашће за 1,8 степени
Целзијуса, односно за 6,4, ако се знатно не смањи емисија штетних
гасова. Научници предвиђају да би глобално загревање могло да
допринесе масовном истребљењу дивљих животиња у блиској будућности, деловањем на чак милион врста, што је око четвртина
свих нама познатих врста.
Животиње и биљке које су навикле на хладније климатске
услове мораће да се померају према половима или узбрдо, чак и
услед малих промена климе. Утицај на врсте постаје толико значајан, да њихово кретање може служити као показатељ загревања
планете. Најугроженије врсте су гигантска панда – Кина, зелена
морска корњача – Јужна Америка, орангутан са Борнеа – Индонезија, китови – Америка, слонови – Африка, тигар – Индија, жабе
– Аустралија, дугорепи пингвини – Антарктик.
Према подацима Светског института за природне ресурсе,
до данас је уништено више од 80 одсто природних прашума на
Земљи. Сваке године искрчи се око 62.000 хектара џунгле, што је
еквивалентно величини једног милионског града. Забрињавајуће
је што океани годишње апсорбују 2340 милиона тона угљен-диоксида из атмосфере, што подиже ph вредност морске површине и
убија планктон, без кога нема живота у мору.

Србија међу угроженим подручјима
Последице климатских промена на управљање водним ресурсима од глобалног, преко регионалног до локалног нивоа,
биле су тема тродневног стручног семинара „Климатске промене и њихов утицај на водне ресурсе и комуналну инфраструктуру“, који су средином месеца организовали Удружење „Милутин
Миланковић“ и Водопривредни институт „Јарослав Черни“. Скуп
је организован уз подршку Министарства пољопривреде, Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, IRTCUD - International Research and Training Center for Urban
Drainage, WSDAC - Water for Sustainable Development and Adaptation
to Climate Change Centre - 2 Category 2 Centre и Математичког факултета из Београда.
Циљ семинара је био разматрање проблема климатских промена и мотивисаност за примену ефикасних мера заштите од
климатских промена и мера за адаптацију на њих. Предавачи су
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били домаћи научници који раде на познатим светским универзитетима и спадају у водеће светске стручњаке из те области, а
учествовало је 40 учесника из Србије и Републике Српске. Програм семинара је прилагођен кадровима који раде у државним
органима у којима се доносе прописи, стратешки и просторни планови, пројектантима и консултантима који раде у области хидротехнике, комуналним и урбаним срединама, као и кадровима који
се школују за те делатности.
Учесници скупа су поручили да ће Србија бити изложена неповољним ефектима климатских промена, као што су екстремно
високе и ниске температуре, смањење падавина, олујне непогоде,
поплаве, топлотни таласи, шумски пожари, клизишта, повећање
ерозија и други облици деградације земљишта. Наша земља спада у угрожена подручја, где ће падавина бити мање за 20 одсто.
После дугог периода суше, којим је наша земља била погођена, што је неповољно утицало на реке, јер су махом пресушиле,
уследили су бројни пожари, а по речима Славка Максимовића,
председника Удружења „Милутин Миланковић“, ни у наредном
периоду не очекује нас ништа боља клима.
„Ризици и угроженост су различити у зависности од региона.
У регионе с неповољним утицајем промене климе спада и Југоисточна Европа, па тако и Србија, у којој се до краја овог века очекује
повећање температуре у опсегу два-три степена и смањивање падавина за од 10 до 20 одсто“, објашњава овај стручњак и додаје да
су климатске промене постале озбиљан глобални проблем, а последице ће бити такве да природа неће моћи да им се прилагоди.
„На глобалном нивоу доћи ће до померања климатских зона
према већој надморској висини и вишој географској ширини, што
ће утицати на расположивост природних ресурса, као што су воде,
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плодно земљиште, шуме. То ће неповољно утицати на друштвени
и економски развој планете“, каже Максимовић.
Предавачи из Удружења „Милутин Миланковић“ и Института
„Јарослав Черни“ скренули су пажњу да су за ублажавање дејства
климатских промена кључни образовање и подизање свести у
јавности о узроцима и могућим последицама. Битну улогу имају
и доносиоци политичких и економских одлука, од којих се очекује да рационално управљају природним ресурсима, како би се
смањили економски ризици и омогућила заштита људских живота и материјалних добара.
На скупу је представљен глобални и регионални модели који
се користе за рачунање промена климе, чији су аутори из познате
„Београдске нумеричке школе“. Удружење „Милутин Миланковић“
и Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ најавили су да ће и
у наредном периоду организовати сличне научно-стручне конференције, семинаре и радионице са темама из области климатских
промена.

Обнова озонског омотача
Велики утицај на климатске промене има и оштећеност озонског омотача, који штити живи свет на нашој планети од штетних
сунчевих зрачења. Његово оштећење доприноси већој појави рака
коже, катаракте, оштећењу људског имуног система, промени климе и поремећају глобалног екосистема.
Светска метеоролошка организација и Програм УН за заштиту природне средине саопштили су да ће већи део озонског омотача бити обновљен између 2050. и 2075. године, односно да ће се
вратити до нивоа пре осамдесетих година прошлог века. Очекује
се успешна обнова омотача над Европом, Северном Америком и
Азијом, на северној хемисфери, као и на југу Азије и Аустралије,
Латинске Америке и Африке, на јужној хемисфери, наводи се у
извештају ове две међународне институције, који преноси онлајн магазин RTC (Responding to Climate CHange). Овај извештај је
рађен поводом двадесетпетогодишњице Монтреалског споразума
о штетним супстанцама по озонски омотач, који је потписан 16.
септембра 1987. године.

У изради документа, у којој је учествовало око 250 научника
из целог света, наглашено је да ће обнављање озонског омотача
над Антарктиком, где се налази једна од озонских рупа величине
САД, вероватно трајати до 2065. године, због специфичних климатских услова. Према подацима које је презентовала НАСА (Америчка национална и ваздухопловна агенција), количина, време и
позиција истањеног слоја озона стално се мењају. Већу истањеност
на Јужном полу узрокују искључиво метеоролошке појаве, па је
тако због нижих темепература омотач тањи изнад Јужног пола
(Антарктика), него изнад Северног пола (Арктика).
Монтреалски споразум, који до данас има 196 земаља потписница из целог света, значајно је допринео смањењу производње и
потрошње штетних хемикалија са дугим атмосферским животом
које уништавају озон.
„Током претходне деценије, стратосферски озон у антарктичком и арктичком региону, као и глобално, више се не повећава,
иако ће бити потребно још неколико деценија да се стање омотача
врати на период пре осамдесетих година 20. века“, изјавио је Гир
Братен, виши научни сарадник при Светској метеоролошкој организацији, поводом објављивања извештаја. Братен је додао да свет
може бити задовољан, јер је Монтреалски протокол био сјајни тренутак када су у кризној ситуацији политичари послушали научнике, упркос снажном протесту хемијских индустријских гиганата.
Седамдесетих година прошлог века научници су утврдили
да супстанце које су по свом хемијском саставу халогени угљоводоници, и чији је комерцијални назив фреони, оштећују озонски
омотач. Пример заштите озонског омотача је врло поучан, како у
погледу небриге према планетарним ресурсима, тако и у погледу
успешног деловања међународне заједнице и добре сарадње развијених и земаља у развоју у оквиру Уједињених нација.
С обзиром на то да супстанце које оштећују озонски омотач
добрим делом утичу и на климатске промене, њихово избацивање
из употребе ставља Монтреалски споразум у први план и у погледу заштите климе и одрживог развоја, о чему је било речи током
конференције УН „Рио+20“, која је одржана у јуну 2012. у Бразилу.
А.Б.

Адаптирај се
Како би скренули пажњу на последице климатских промена, прилагођавању на њих и последицама које те промене
остављају на планету и човека, у Београду је почетком месеца, у оквиру кампање „Адапирај се“, одржана кампања „Адаптирај се на климатске промене“. Кроз квизове и перформансе
грађани су били у прилици да се упознају са овим глобалним
феноменом. Из Центра за унапређење животне средине, организације која је национални координатор за Србију у оквиру
регионалне мреже Форум за адаптацију на климатске промене, поручују да су слични догађаји организовани у већем броју
градова у Србији и спроводе се у сарадњи са Гете институтом
из Београда, у оквиру националне кампање „Адаптирај се“.
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адрЕсЕ филијала нсЗ

Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

поКрајинс
поКрајинсКа
слУЖба За
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

