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ПОДРШКА
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Равномеран регионални развој није могућ док се не успостави
одрживи развој недовољно развијених подручја. У области
пољопривреде може се доћи до највећих резултата са најмањим
улагањима

Поводом међународног дана волонтера

ЗА ЛИЧНО И
ОПШТЕ ДОБРО

Волонтери и волонтерке играју важну улогу у добробити
и напретку у развијеним земљама и земљама у развоју и
унутар националних или других програма за хуманитарну
помоћ, техничку сарадњу и промоцију људских права, мира и
демократије

вештИне за усПех

КЉУЧ НАПРЕТКА
Да би предузеће опстало мора бити спремно да одговори
на све изазове, а то ће моћи само ако су људи који га воде
спремни на усвајање нових знања, вештина и имају јасну
визију будућег пословања
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Министри у Влади Србије, др Сулејман Угљанин и Никола Селаковић, и генерални директор Јавног предузећа ПТТ саобраћаја
„Србија”, Милан Кркобабић, потписали су Споразум о пословно-техничкој сарадњи, којим се утврђују принципи пословнотехничке сарадње, којима се унапређују капацитети локалних
самоуправа које припадају изразито недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе. Канцеларија за одрживи развој
недовољно развијених подручја ће обезбедити сву рачунарску
опрему и штампаче, а то је само један од низа пројеката и активности којима подстиче одрживи развој у неразвијеним подручјима. Тим поводом, ексклузивно за „Послове“, разговарали смо са
министром у Влади Републике Србије, др Сулејманом Угљанином.
„Стално се враћам на земљу, не без разлога, јер Србија има
велики потенцијал и дугу традицију у пољопривреди. Управо у
овој области са најмањим улагањима може се доћи до највећих
резултата. Долазак инвеститора који жели да инвестира у високе
технологије захтевао би од државе велика улагања, јер немамо
предуслове за развој ове делатности. Међутим, свако село већ
има инфраструктуру и уз мале подстицаје може се помоћи људима да брзо производе“, рекао је Угљанин.
Међународни дан волонтера прогласила је Генерална
скупштина Уједињених нација, 17. децембра 1985. године, као
подсећање на дан када је 1970. године створен Програм УН за
волонтере. Од тада се сваке године 5. децембар обележава као
Међународни дан добровољног рада за економски и друштвени
напредак. Циљ обележавања Дана волонтера је да се све њихове активности и добровољни рад учине видљивим на локалном,
националном и међународном нивоу и да им се искаже захвалност на ангажману и труду током целе године. Тог дана се користи прилика да се широм света повежу владине институције,
организације, приватни сектор и промовишу позитивне стране
неплаћеног рада.
У Србији се Међународни дан добровољног рада за економски и друштвени напредак обележава на различите начине. Министарство омладине и спорта и Делегација ЕУ у Србији додељују
награде за најбоље омладинске волонтерске пројекте и пројекте
који посебно промовишу вредности ЕУ, а који су у оквиру програма „Млади су закон“ током ове године финансирани са скоро 17
милиона динара.
Као кандидат за чланство у Европској унији, Србија мора
даље да усклади своју националну политику запошљавања, законодавство и процедуре са европским стандардима, односно Европском стратегијом запошљавања - ЕУ 2020. Циљ двогодишњег
твининг пројекта „Припрема институција тржишта рада у Републици Србији за Европску стратегију запошљавања“, који је финансиран из претприступних фондова ЕУ, управо је јачање капацитета Сектора за запошљавање Министарства рада, запошљавања и
социјалне политике и Националне службе за запошљавање, како
би се заједно са заинтересованим странама и партнерима убрзале реформе на тржишту рада, у складу са стандардима Европске
уније.
„Стратегија запошљавања покушава да одговори на велике
изазове са којима се суочавамо на тржишту рада. Национални
акциони план за спровођење стратегије ће у наредном периоду
нарочиту пажњу посветити децентрализацији и јачању капацитета и механизама на локалном нивоу, пре свега кроз развој
локалних савета за запошљавање. Следећи корак на том путу је
подстицање општина да се повезују и заједничким снагама одговоре изазовима локалних средина“, рекла је Љиљана Џувер,
помоћник министра рада, запошљавања и социјалне политике
и руководилац пројекта у име земље корисника, и подсетила да
крајем следеће године почиње реализација пројеката који ће се
наслањати на ИПА 2012, што ће у 2014. пружити могућност локалним саветима за запошљавање да директно аплицирају за
потребна средства.
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У току реализације пројекта УН посвећеног одрживом туризму у функцији
руралног развоја, додељено је око 600 хиљада долара бесповратних средстава
носиоцима 70 пројеката, организоване су међународне конференције на
којима је дат значајан подстицај развоју сеоског туризма и представљене
могућности инвестирања у дестинације које се баве овом граном привреде

С

еоско становништво које чини око половине укупног
становништва Србије и даље верно чува традиционални начин живота. Према вековима чуваним рецептима,
у летњим и јесењим месецима се припремају зимница,
воћне ракије, сокови, а свако село постаје мала фабрика.
Најзначајнији су производи од малине, шљиве, грожђа, а неке врсте џемова, ајвара, шљивовице и вина постале су светски познате.
Зато и не треба да чуди што етно села привлаче све већу
пажњу и домаћих и страних туриста. Недирнута природа, чист
ваздух, посебно спремљена храна од здравих намирница и гостопримство домаћина, највеће су вредности за госте који се одлуче
да у оваквом амбијенту проведу одмор.
Боравак у природи пружа туристима могућност за шетње,
рекреацију, бављење спортом, за организоване обиласке оближњих дестинација - пећина, извора и водопада, уз могућност
лова и риболова, јахања, планинарења, брања шумских плодова
и лековитог биља и других рекреативно-забавних активности у
природи. Туристи, који за то покажу интересовање, могу се укључити и у бављење пољопривредним радовима.
Раштркана око сакралних објеката, или поређана уз кривудаве сеоске путеве, етно села су права оличења некадашњег живота
у Србији. Сам термин се односи на место које штити наслеђе једног
народа и успешно одолева времену и цивилизацијским трендовима. Српска етно села су права национална блага, у којима се заточена може наћи нетакнута есенција Србије. Ова села су аутентична
у правом смислу те речи. Радозналом оку откриће добро очувану
српску архитектуру, традицију, обичаје и кухињу, а старе приче,
легедне и митови, инспирисаће и задовољити сваког авантуристу.
Да ће будући гости етно села у Србији заиста моћи и да ко-

ристе највећи део могућности набројаних у промотивном тексту,
сада постоје и реалне шансе. На недавно одржаној конференцији
за новинаре, представљени су резултати успешно реализованог
трогодишњег пројекта Уједињених нација, посвећеног одрживом
туризму у функцији руралног развоја. Средства за заједнички
програм пет агенција УН, у износу од четири милиона долара,
обезбедила је Влада Шпаније, у сарадњи са Фондом за остварење
Миленијумских циљева.
У пројекат одрживог туризма у функцији руралног развоја,
који се током три године реализовао у 19 српских општина, у четири пилот региона - Централна и Источна Србија, Доње Подунавље
и Јужни Банат, директно је било укључено око две и по хиљаде
људи, а за његово спровођење било је надлежно Министарство финансија и привреде, Министарство пољопривреде и Туристичка
организација Србије.

Према речима Горана Петковића, државног секретара за туризам, на конкурсима за диверсификацију руралне економије
кроз туризам, додељено је око 600 хиљада долара бесповратних
средстава носиоцима 70 пројеката, организоване су међународне
конференције на којима је дат значајан подстицај развоју сеоског
туризма и представљене могућности инвестирања у дестинације
које се баве овом граном привреде.
„О пројекту се говорило на 26 конференција, иницирао је креирање 53 документа, од којих су неки штампани или објављени
на сајту, док су неки прошли процедуру и усвојени на Влади Србије. Један од најважнијих је мастер план развоја руралног тури-

зма, прецизније речено, програм развоја, усвојен крајем прошле
године”, истакао је Петковић. Мастер план је званични документ
за реализацију многих активности Владе Србије, али и локалних
самоуправа, када је реч о афирмацији, унапређењу и развоју овог
туристичког производа.
Програм одрживог туризма у функцији руралног развоја
за резултат има и израду еколошких мера које су од значаја за
очување сеоског наслеђа, а у циљу изградње капацитета организовано је 105 радионица кроз које је више од две хиљаде људи
стекло различита знања и вештине. Нека се односе на управљање
пројектима, стратешко планирање, али и преговарање у процесу
придруживања ЕУ. Такође, снимљен је и промотивни филм који
национална туристичка организација већ користи за промоцију
на међународним сајмовима.
Будући да је пројекат завршен, следи фаза имплементације,
у оквиру које ће неке идеје, у сарадњи са агенцијама УН, бити понуђене потенцијалним донаторима. На поменутој конференцији,
Вилијам Инфанте, стални координатор канцеларије УН за Србију,
рекао је да су утицаји пројекта били локални, али имају национални значај, јер доприносе отварању нових радних места, па и укупном привредном расту, кроз већу повезаност туризма и других
грана привреде. Посебан допринос програма је у развоју активног
одмора, као што је бициклистички или туризам за авантуристе,
што може имати значаја за повећање туристичког промета у Србији.
Франциско де Мигел Алварез, отправник послова Амбасаде
Шпаније, истакао је свеобухватност програма који је допринео да
се открију нека мање позната места у Србији, која могу да буду
врло занимљива туристима из иностранства.
СМЦ

Поводом Међународног дана волонтера

ЗА ЛИЧНО И ОПШТЕ ДОБРО
Волонтери и волонтерке играју важну улогу у добробити и напретку у развијеним земљама и земљама у
развоју и унутар националних или других програма за хуманитарну помоћ, техничку сарадњу и промоцију
људских права, мира и демократије. Људи који свој рад добровољно поклањају благостању заједнице и
друштва у којем живе, основа су многих невладиних организација и професионалних удружења

П

рема Општој декларацији Уједињених нација, волонтерство (волонтеризам, волонтирање) је непрофитна и
неплаћена активност којом појединци, самостално или
у оквиру неке групе или организације, доприносе добробити своје заједнице или целог друштва. Волонтирање се јавља у различитим облицима: од традиционалних обичаја узајамне самопомоћи до организованог деловања заједнице у
кризним периодима. Волонтирање укључује и покушаје сузбијања
сиромаштва и помоћи у спречавању и заустављању сукоба.
Волонтерство или добровољни рад је један је од камена
темељаца цивилног друштва, јер оживљава најплеменитија
стремљења човечанства: заузимање за мир, слободу, могућност
избора, сигурност и правичност за све људе. Истовремено, волонтирање је део историје готово сваке цивилизације и почива на
идеји да глобално не завршава него тек почиње с локалним.
Волонтери и волонтерке данас играју важну улогу у добробити и напретку у развијеним земљама и земљама у развоју и
унутар националних или других програма за хуманитарну помоћ, техничку сарадњу и промоцију људских права, мира и демократије. Људи који свој рад добровољно поклањају благостању
заједнице и друштва у којем живе, основа су многих невладиних
организација, професионалних удружења, итд.
Волонтерски рад траје најмање 2 сата недељно, а његове најбитније карактеристике су: добровољност - обавља се слободно,
без икакве присиле, затим неплаћеност - не ради се из жеље за
зарадом, него бесплатно и што је најважније - солидарност - ради
се из саосећања са другима, са жељом да се некоме помогне.
Међународни дан волонтера прогласила је Генерална
скупштина Уједињених нација, 17. децембра 1985. године, као
подсећање на дан када је 1970. године створен Програм УН за
волонтере. Од тада се сваке године 5. децембар обележава као
Међународни дан добровољног рада за економски и друштвени
напредак. Циљ обележавања Дана волонтера је да се све њихове
активности и добровољни рад учине видљивим на локалном, националном и међународном нивоу и да им се искаже захвалност
на ангажману и труду током целе године. Тог дана се користи прилика да се широм света повежу владине институције, организације, приватни сектор и промовишу позитивне стране неплаћеног
рада.
У Србији се Међународни дан добровољног рада за економски
и друштвени напредак обележава на различите начине.
Министарство омладине и спорта и Делегација ЕУ у Србији
додељују награде за најбоље омладинске волонтерске пројекте и
пројекте који посебно промовишу вредности ЕУ, а који су у оквиру

програма „Млади су закон“ током ове године финансирани са скоро 17 милиона динара.
Смарт Колектив и Форум пословних лидера Србије, уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) и Института
за одрживе заједнице, 11. децембра организују 4. сајам непрофитних иницијатива у оквиру годишњег ЦСР Форума (енг. Corporate
social responsibility, друштвено одговорно пословање). У циљу
приближавања пословног и непрофитног сектора и стварања нових партнерстава, невладине организације ће и овога пута имати
прилику да промовишу своје пројекте у оквиру ЦСР Форума - велике годишње конференције о друштвено одговорном пословању.
На панел дискусијама расправља се о ЦСР пракси, програмима
корпоративне филантропије, донаторским програмима и другим
актуелним темама ЦСР агенде. Посетиоци конференције су представници пословног сектора, државних институција и међународних организација.
Црвени крст Србије, такође, обележава 5. децембар под слоганом Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца „Учинимо волонтирање безбедним и доступнијим“. У свету, у
организацијама Црвеног крста волонтира 13,1 милиона људи, а
Црвени крст Србије укључује у свој рад 60.000 волонтера. Од тог
броја 20 одсто је старијих, 20 одсто средњих година и радно способно, а 60 процената чине млади волонтери.
Закон о волонтирању Република Србија је усвојила 2010. године, а на сајту Министарства рада, запошљавања и социјалне политике дате су прецизне информације и за организаторе и за оне који
желе да волонтирају.
СМЦ

Посао који се воли
Волонтирањем се стиче прилика да се научи нешто ново
и на тај начин боље упозна организација која ангажује волонтере. Самим тим, волонтер ће се сигурно лакше снаћи у
пословном окружењу када једног дана почне да ради. То је и
одлична референца у радној биографији, стичу се нова знања
и вештине које могу да буду од велике користи у проналажењу
запослења. Упознају се различити људи и проширује мрежа
контаката. Учешћем у волонтерским активностима млади
људи развијају своје потенцијале и јачају самопоштовање, истовремено смањујући ризик од друштвене изолације и повећавајући своје изгледе за запошљавање. Кроз волонтерски рад
могуће је стећи можда баш она знања и вештине који су некоме потребни за даље напредовање у каријери. Волонтерски
ангажман, осим набројаних предности, може бити и забаван,
али и донети велико лично задовољство, због обављања посла
који се, пре свега, воли.
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Самит градоначелника, председника
општина и привредника

дИјАлоГ
ЦЕнТрАлнЕ И
лоКАлнЕ влАсТИ

Своје развојне потенцијале општине и градови
користе у различитој мери, што се директно
одражава на прилив страних инвестиција. Влада
Србије има за циљ да обезбеди убрзани локални
економски развој, па су и мере економске
политике усмерене да помогну локалним
самоуправама да унапреде инвестициону климу,
како би покренуле привреду

Сертификација општина
Национална алијанса за локални економски развој - НАЛЕД, у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој - УСАИД, од 2007. године спроводи програм сертификације
општина, у оквиру кога се промовишу стандарди ефикасне и
транспарентне локалне администрације. У претходних пет година у Србији је двадесетак општина добило сертификат о повољном пословном окружењу, што значи да су у великој мери
унапредиле инвестициону климу. У програму сертификације,
који спроводи Национална алијанса за локални економски развој, оцењује се квалитет услуга и информација које општине
пружају инвеститорима и привредницима, а у циљу подстицања привредне активности. Општине морају да испуне 12
критеријума и око 80 поткритеријума, што није нимало једноставно. До сада је 21 општина добила сертификат о повољном
пословном окружењу, а 33 је укључено у тај процес. Сертификат добијају општине које испуне три четвртине услова, међу
којима су унапређење инфраструктуре и комуналних услуга,
затим транспарентна политика локалних такси, пореза и подстицаја, као и подршка запошљавању. Поред тога, оцењује се и
капацитет за пружање подршке привреди и њено укључивање
у рад локалне самоуправе кроз Привредни савет. Брзина издавања грађевинских дозвола и подстицајне мере за јавно-приватно партнерство такође имају значајну улогу.
Ове године сертификат о повољном пословном окружењу
добило је пет локалних самоуправа: Нови Сад, Параћин, Смедерево, Ужице и Крушевац, које су знатно побољшале рад и услове за привлачење инвеститора.

Бесплатна публикација о запошљавању

12.12.2012. | Број 495 |

5

Интервју: министар др Сулејман Угљанин

ПОДРШКА
ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Равномеран регионални развој није могућ док се не успостави одрживи развој недовољно развијених
подручја. Србија има велики потенцијал и дугу традицију у пољопривреди. У овој области може се доћи
до највећих резултата са најмањим улагањима

М

инистри у Влади Србије, др Сулејман Угљанин и Никола Селаковић, и генерални директор Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија”, Милан Кркобабић, потписали су прошле недеље у Влади Србије Споразум
о пословно-техничкој сарадњи.
Централни систем за електронску обраду у 46 неразвијених
подручја омогућиће грађанима да, без обзира где се налазе, могу
добити извод из матичне књиге, извод из књиге држављана и друга неопходна документа. Како би се реализовао овај веома важан
пројекат, до сада је уписано више од десет и по милиона података који су обрађени и уврштени у Централни регистар. Споразумом се утврђују принципи пословно-техничке сарадње, којима
се унапређују капацитети локалних самоуправа које припадају
изразито недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе,
из IV групе према степену развијености. Канцеларија за одрживи
развој недовољно развијених подручја ће обезбедити сву рачунарску опрему и штампаче, а то је само један од низа пројеката и
активности којима подстиче одрживи развој у неразвијеним подручјима. Тим поводом, ексклузивно за „Послове“, разговарали смо
са министром у Влади Републике Србије, др Сулејманом Угљанином.
Који су досадашњи најважнији резултати рада
Канцеларије?
Посебно је важно што смо успели да за ове четири године
наметнемо проблем недовољно развијених подручја, односно све
оно са чим се сусрећу ове општине као организоване државне јединице које су стубови државе. Радује ме што видим да се многа министарства интересују за ове општине, и то не само у току
изборних кампања. И председник државе Томислав Николић је у
октобру позвао привреднике, наше људе из дијаспоре и стране инвеститоре, да улажу новац у недовољно развијена подручја.
Које су карактеристике неразвијених подручја?
Једна од заједничких карактеристика је лични доходак испод
60% републичког просека. Од укупно 46 неразвијених општина,
23 су у изразито лошем стању. То су девастирана подручја, у којима је лични доходак испод 40% републичког просека. Чврсто смо
одлучили да скренемо пажњу српској политичкој елити, грађанима Србије и српској дијаспори, на значај одрживог развоја недовољно развијених подручја. Почели смо од основних предуслова.
Ниједна општина није имала урбанистичко-планска акта, просторне планове, генералне урбанистичке и регулационе планове,
као ни уређен катастар непокретности. Израду тих докумената

почели смо у свим општинама. Истина, посао није у потпуности
завршен, те ће поједине самоуправе бити позване на одговорност.
Поред тога, ове општине нису имале ни извођачке пројекте за било
какву инвестицију на својој територији.
С друге стране, позитивно је што је природа у овим подручјима остала нетакнута и представља скривено благо и за наше и за
стране инвеститоре, који овде имају све предуслове за успешан рад
и остварење пословних визија. Посебна могућност је коришћење
обновљивих извора енергије, на пример ветра, а не треба заборавити ни дугу традицију у пољопривреди, сточарству, воћарству,
изради текстилних предмета, намештаја, обуће... Све је то добар
основ за инвестирање, пре свега за наше људе у дијаспори.
Од Русије, а касније од Белорусије и Казахстана, добили смо
велику развојну шансу, да кроз Споразум о слободној трговини
извозимо без царине, тако да смо за 18 процената конкурентнији
у односу на исте производе из других земаља. Ово подручје је интересантно и за Турску, која има вишак капитала и добар систем
организације рада, да по систему дијагоналне кумулације порекла роба уложи свој новац, а да финални производ буде из Србије.
Да ли је реализација било каквих пројеката могућа без
одговарајуће инфраструктуре? Има ли стратешких улагања у та подручја?
Држава је финансирала израду урбанистичко-планских
аката и стратегије развоја општина. Потписивањем коалиционог
споразума за формирање Владе, сви смо заузели став да кључне
инвестиције буду капиталне, што се односи и на општине. Велике
ставке су Коридор 10, железница, Аутопут Београд-Чачак, Гасовод
„Јужни ток“, велике хидроелектране на Ибру и Лиму. Имамо реалне
могућности да у целој Србији инвестирамо у оно што је најтраже-
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није у Европи, а то је електрична енергија. Када је реч о биомаси,
пољопривредном отпаду са њива и ливада, и ту не заостајемо по
капацитетима, али потребно нам је знање. На примеру Словеније
и Аустрије можемо видети како се ти енергетски ресурси користе
за производњу топлотне и електричне енергије, чиме се истовремено чува животна средина.
Стално се враћам на земљу, не без разлога, јер Србија има
велики потенцијал и дугу традицију у пољопривреди. Управо у
овој области са најмањим улагањима може се доћи до највећих
резултата. Долазак инвеститора који жели да инвестира у високе технологије захтевао би од државе велика улагања, јер немамо
предуслове за развој ове делатности. Међутим, свако село већ има
инфраструктуру и уз мале подстицаје може се помоћи људима да
брзо производе, на пример, купити одређени број машина којима
ће се служити десет или више општина, кроз посредовање задруге. Да добри резултати неће изостати, сведоче и прве реализоване активности на овом плану - у марту су појединим општинама
подељени пластеници и мотокултиватори, а већ половином јула
имали смо готове производе.
Немамо времена за чекање. Људима треба помоћ данас, не
можемо им рећи да сачекају кредите Европске уније. Дугорочно
гледано, то је у реду, али нама треба краткорочна помоћ, да се
преброди период припремних радњи за ЕУ.
Под вашом ингеренцијом је и праћење рада давно основаног Фонда за финансирање повећања запошљивости у
привредно недовољно развијеним и изразито емиграционим подручјима.
Нажалост, концептуално смо још увек партијска држава. Велике странке имају могућност да експериментишу са државом
и троше огромне паре дуги низ година, а држава пропада. Наша
идеја је била да спојимо оба фонда која су имала изванредне резултате у развоју читаве бивше Југославије. Предложили смо усвајање закона о њиховој трансформацији, јер се не могу угасити,
будући да је држава Србија правни следбеник бивше Југославије.
Све оно што је било ко, било када узимао, мора да се врати. Намеравам изаћи пред Владу с предлогом да се поменути и Фонд за
кредитирање бржег развоја недовољно развијених споје, запосли
још пет или шест младих људи и све европске донације усмере директно на те фондове. Европска унија зна да у Србији имамо 46
неразвијених општина, а на конференцији која је одржана 7. новембра ове године, којој су присуствовали представници наших
министарстава, УН, ЕУ и свих домаћих и страних организација које
се баве развојем, тражили смо да будемо координатори, јер располажемо подацима, знањем и стручним особљем. Боље од свих
познајемо менталитет становништва у неразвијеним подручјима.
Након конференције већ имамо најављену реализацију пројекта
вредног више од 2 милиона долара, за изградњу рециклажног
центра у Новом Пазару.
Да ли се средствима која су вам на располагању за финансирање пројеката значајније може утицати на смањење
сиромаштва?
Наши људи нису сиромашни само зато што немају, него што
не знају. Скромна средства којима располажемо инвестирамо у
пројекте који ће уложени новац мултипликовати. Општина која
конкурише за изградњу пута или водовода, на пример, мора имати идејни пројекат, студију развоја, сва правна акта, а касније извођачко-грађевински пројекат. Иницијално финансирамо све, на

крају и извођачко-грађевински пројекат, а онда дођу и средства
из других извора. Не дајемо новац на потрошњу, него са сваком
општином појединачно усагласимо приоритете. Наш концепт је да
сва средства, у договору са председницима општина, буду уложена у пројекте који ће најбрже дати резултате одрживог развоја. Већ
имамо добре резултате, очекујемо све боље и боље, са циљем да
створимо позитиван инвестициони амбијент за домаће инвестиције, инвестиције из дијаспоре и међународне заједнице.
Каква је сарадња са осталим министарствима?
Равномеран регионални развој није могућ док се не успостави
одрживи развој недовољно развијених подручја. Сарадња је добра,
функционишемо као добар тим, иако у тешким условима, буџет
је мали, а велика очекивања Европске уније на свим пољима. И
поред тога, успевамо да радимо добро. Сарађујемо и са Наледом
на неколико регионалних пројеката и у вези са сертификацијом
општина са повољним окружењем. НАРР је такође наш добар
партнер. Доста тога смо урадили са својим кадровима и са мало
новца.
У којој области видите највеће шансе за одрживи и развој уопште?
Србија је велики агроиндустријски комплекс и пожељна туристичка дестинација за читаву ЕУ и шире. Да би се запослила
четири члана породице у сфери високих технологија, потребно је
много новца, то могу Немци или Американци. Нама треба 3000
евра, колико коштају један пластеник и један мотокултиватор, за
почетак. Касније ће та домаћинства куповати и другу опрему. Из
дана у дан храна је све скупља, постала је биолошки проблем, због
генетског инжењеринга. Ако у Србији производимо здраву храну,
имаће већу цену. Свако ко има један ар земље, може да обезбеди
основне намирнице за живот. Веома је перспективно узгајање дивље јагоде, а ми дајемо бесплатне саднице. Ако се она сади на 5
ари, као и малина, купина или боровница, сигуран сам да се може
и преживети и зарадити.
СМЦ

Борба против сиромаштва
Регионалне разлике у Србији су међу највећима у Европи, а однос између највише и најмање развијене општине је 10:1. Најнеразвијеније општине су на југу Србије, а њихов степен развијености је чак испод половине републичког просека. Као и претходних година,
Влада је на основу статистичких података утврдила јединствену листу развијености региона и општина. На основу вредности бруто
домаћег производа по глави становника у односу на републички просек, региони су разврстани у две, а локалне самоуправе на четири
групе и девастирана подручја.
Од 150 општина у Србији, трећина улази у групу изразито неразвијених, са степеном развоја испод 60 одсто републичког просека.
Од тога, 27 локалних самоуправа спада у девастирана подручја са степеном развоја испод 50 одсто републичког просека. Деветнаест
најнеразвијенијих налази се у само четири управна округа - Јабланичком, Пчињском, Нишавском и Топличном. Међу најсиромашнијим
општинама су Бабушница, Бела Паланка, Бојник, Босилеград, Бујановац, Владичин и Гаџин Хан, Голубац, Житорађа, Медвеђа, Прешево, Лебане, Сјеница, Трговиште и Црна Трава.
У надлежности министра без портфеља је Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја која врши стручне послове за потребе Владе, који се односе на учешће у активностима на припреми програмских и планских докумената у вези са одрживим развојем недовољно развијених подручја.
Промовисање и унапређење борбе против сиромаштва је један од циљева Канцеларије која, између осталог, припрема и разматра
пројекте од значаја за борбу против сиромаштва у недовољно развијеним подручјима.
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Вештине за успех

КљуЧ наПретКа
Да би предузеће опстало, мора бити спремно да одговори на
све изазове, а то ће моћи само ако су људи који га воде спремни
на усвајање нових знања, вештина и имају јасну визију будућег
пословања

П

рема свим предвиђањима, следеће године послодавци
ће пазити на сваки динар, а тражиће од радника да
покажу више вештина и боље резултате. Имајући то у
виду, за запослене у 2013. години неће бити довољно
да раде само у оквиру својих надлежности. Експерти
све чешће говоре о четири вештине које ће запослени или они
који траже посао морати да имају, како би придобили клијенте,
односно добили посао. О којим вештинима се ради, преноси „Вол
стрит журнал“ (The Wall Street Journal).

Јасна комуникација
Комуникација је кључ напретка у некој компанији, без обзира
у ком делу те компаније запослени радио. Холи Пол, из компаније
„Прајсвотерхаус куперс“ (PricewaterhouseCoopers), сматра да је јасна комуникација способност јасне артикулације свог гледишта и
пружа могућност да се кроз комуникацију оствари пословна веза.
Незапослена особа која поседује ове квалитете, моћи ће да дочара
потенцијалним послодавцима јасну слику свог стила рада, већ на
првом разговору за посао.

Са развојем интернета, комуникација у компанијама све
више се одвија онлајн, па тако запослени губе неке вештине које
су раније имали, као што је добро презентовање услуге. Модерна
технологија је убрзала комуникацију, али је и осиромашила, јер
полако заборављамо како да се лепо и сликовито изражавамо.
Комуникација је постала површна, не само у пословним, него и у
личним контактима. Најбољи пример за то су скраћенице које смо
некритички усвојили из страног језика (енглеског), а које служе да
се опише тренутно стање или расположење. Живи се брзо, обавља
више ствари у исто време, па се у писаној комуникацији заборављају основне ствари, као што су граматика или провера.

Лични брендинг
Особе које се баве људским ресурсима неуморно претражују
друштвене мреже у потрази за одговарајућим кандидатима.
Стручњаци сматрају да профили на мрежама у ствари представљају особу као својеврстан бренд, те саветују тражиоце посла да
посебно воде рачуна шта постављају на својим страницама. Фирме траже људе који ће управо преко својих мрежа и контаката
промовисати компанију, писати блогове, твитовати у име компаније и слично.

Двадесетогодишњаци
најуспешнији предузетници
Када је у питању посао, већина инвеститора тражи предузећа са менаџментом који има искуства и успеха у формирању
тимова, писању бизнис планова, управљању... Као и у свим другим аспектима живота, пракса и искуство омогућавају важне
лекције за константан развој и побољшања. Међутим, бројни
примери показали су да највише циљеве у предузетнишву успевају да остваре млади директори, пише „Форбс“ (Forbes).
Неки од најуспешнијих предузетника нашег времена почели су да граде своје пословне империје управо у двадесетим
годинама. Један од главних разлога зашто млади предузетници граде невероватно успешне компаније, лежи у чињеници
да, у суштини, они немају шта да изгубе. У тренутку када су оснивали своје компаније, нису живели у великим кућама, нису
имали хипотеку, нити су отплаћивали аутомобил, нису имали
неки специфичан начин живота који је било неопходно одржати. За разлику од њих, старији људи који покрећу компанију
ризикује све. До уласка у предузетнички свет већ су навикли
на сталну зараду и миран живот. Већина има и породицу, па ће
добро размислити о свему што их чека, уколико се одлуче на
самосталан посао, који носи ризик, јер увек постоји могућност
да бизнис пропадне, што захтева промену начина живота. Због
свега наведеног, они ће у покретање посла увек ући прорачунато и конзервативно.
Како немају шта да изгубе, млади предузетници су корак
испред, и на проблеме могу да гледају са потпуно другачијег
аспекта, који ће их вероватно довести и до сјајног решења.
Младе особе које су запловиле у пословни свет носе енергију.
Умови младих предузетника, без претходног искуства, нису
оптерећени стереотипима и размишљањима да одређене
ствари треба решавати на утврђени начин, мисао иначе присутна у многим канцеларијама за састанке. Сходно томе, њихова
решења су нова, иновативна и изузетна.
Ако имате двадесет и нешто година, прави је тренутак да
се окушате у предузетништву. Ако не успете у свом подухвату, то ће свакако бии једно од најбољих животних искустава из
кога ћете много научити.
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Флексибилност
Способност да се брзо одговори на промене које захтева послодавац биће неопходна у следећој години. Многе компаније планирају да раде са својим запосленима на томе како да се адаптирају
на промене, јер су новине у пословном свету готово свакодневна
појава. Да би предузеће опстало, мора бити спремно да одговори
на све изазове, а то ће моћи само ако су људи који га воде спремни
на усвајање нових знања, вештина и имају јасну визију будућег
пословања.

Побољшање продуктивности
У 2013. години запослени ће морати да нађу нове начине да
повећају продуктивност, кажу експерти. Према једном истраживању, извршни менаџери ће следеће године тражити 20 одсто
побољшања перформанси запослених. Стручњаци сматрају да ће
компаније тражити људе који имају способност да разумеју шта
се од њих тражи, а не да имају потребу да им се каже шта да раде.
Они предлажу да запослени буду проактивни када је њихова компанија у питању, јер ће се једино тако разликовати од других.
Извор: Bizlife.rs

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

537
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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администрација и управа

Администрација
и управа
б Е о Г рА д

Одељења за општу управу, Војвођанска 79,
поштом или путем писарнице, са назнаком:
„За оглас“. Рок за достављање пријава је
8 дана од дана објављивања огласа (рок
почиње да тече наредног дана од дана
објављивања). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Адвокатски приправник

на одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник, знање рада на рачунару. Оглас је отворен до попуне радног
места.

градсКа оПштИна сурЧИн
уПрава градсКе оПштИне
одељеЊе за оПшту
уПраву
11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8443-280
Кабинет председника:

пИроТ

оПштИнсКа уПрава
оПштИне ПИрот

18300 Пирот, Српских владара 82

Извршилац на радном месту послови утврђивања и контроле
локалне комуналне таксе за
истицање фирме на пословном
простору и пореза на имовину
правних лица
УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме) правне или економске струке, положен државни стручни
испит и најмање 1 година стажа у струци.

Административно-технички
секретар-приправник

Извршилац на радном месту
- послови принудне наплате
локалних јавних прихода

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било
ком занимању, познавање рада на рачунару.

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме) правне или економске струке, положен државни стручни
испит и најмање 3 године радног стажа у
струци.

на одређено време од 6 месеци
3 извршиоца

Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности:

Приправник

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање рада на рачунару.
Одељење за финансије:

Ликвидатор-приправник

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа, познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Уз пријаву и биографију кандидат доставља доказе о испуњавању услова
(оригинал или оверена фотокопија документа): диплому о завршеној школској
спреми, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Пријаву и
доказе о испуњавању услова огласа доставити начелнику Управе ГО Сурчин, преко
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Извршилац на радном месту
- послови на развојним
пројектима и инвестицијама
2 извршиоца

адвоКат радован
лоПИЧИЋ

11000 Београд, Македонска 15
тел. 011/3373-656
е-mail: аdvrlopicic@gmail.com

правне струке, најмање 3 године радног
стажа у струци, положен државни стручни
испит.

Извршилац на радном месту послови утврђивања и контроле
пореза на имовину од физичких
лица

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме) економске струке,
положен државни стручни испит и најмање
1 година радног стажа у струци, знање
енглеског језика на нивоу говорног и писаног.

Извршилац на радном месту послови унапређења локалне
привреде и сарадња са
пословним сектором
УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме) економске струке,
положен државни стручни испит и најмање
1 година радног стажа у струци, знање
енглеског језика на нивоу говорног и писаног.

Извршилац на радном
месту - послови билансисте
помоћних евиденција буџета и
материјалног књиговодства
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно
на студијама у трајању до три године (VI/1
степен стручне спреме) економске струке,
најмање 1 година радног стажа у струци,
положен државни стручни испит.

Извршилац на радном месту послови буџета

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме) економске струке,
положен државни стручни испит и најмање
1 година радног стажа у струци.

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме) економске струке,
положен државни стручни испит и најмање
3 године радног стажа у струци.

Извршилац на радном месту послови пореског књиговодства,
извештавања и наплате

Извршилац на радном месту послови финансирања установа
у области образовања

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно
на студијама у трајању до три године (VI/1
степен стручне спреме) економске или

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
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администрација и управа
трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме) економске струке,
положен државни стручни испит и најмање
1 година радног стажа у струци.

Извршилац на радном месту послови финансирања установа
у области културе и туризма
УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме) економско-техничке струке и најмање 5 година радног стажа
у струци.

Извршилац на радном месту послови на издавању радних
књижица
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно
на студијама у трајању до три године (VI/1
степен стручне спреме) друштвене струке,
најмање 3 године радног стажа у струци,
положен државни стручни испит.

Извршилац на радном месту имовинско-правни послови
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме) правни факултет,
положен државни стручни испит и најмање
1 година радног стажа у струци.

Интерни ревизор
УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у трајању од најмање четири године
(VII/1 степен стручне спреме) економски
факултет, 3 године радног стажа у струци,
положен државни стручни испит.

Сарадник на пословима
урбанизма и грађевинарства
УСЛОВИ: стечено високо образовање на
студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),
односно на студијама у трајању до три
године (VI/1 степен стручне спреме) грађевински или архитектонски смер, положен
државни стручни испит и најмање 3 године
радног стажа у струци.

Извршилац на радном месту комунални послови
УСЛОВИ: стечено високо образовање на
студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),

односно на студијама у трајању до три
године (VI/1 степен стручне спреме) правни, технички, економски или саобраћајни
смер, положен државни стручни испит и
најмање 3 године радног стажа у струци.

Извршилац на радном месту
- послови из области заштите
животне средине
УСЛОВИ: стечено високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 степен стручне спреме)-факултет
заштите на раду, смер заштите животне
средине, 1 година радног стажа у струци и
положен државни стручни испит.

Администратор база података за
ГИС
УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме) техничких факултета, смер информатике, са минимум 2
године радног искуства на пословима програмирања и сервисирања софтвера, управљања базама података, знање енглеског
језика, положен државни стручни испит.

Извршилац на радном месту послови овере
УСЛОВИ: средње образовање у трајању
од 4 године (IV степен стручне спреме)
друштвеног или природно-техничког смера, положен државни стручни испит, најмање 1 година радног стажа у струци.

Извршилац на радном месту
- управно-правни послови
додатка на децу
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно
на студијама у трајању до три године (VI/1
степен стручне спреме) правне, економске
или социјалне струке, положен државни
стручни испит и најмање 3 године радног
стажа у струци.

Извршилац на радном месту послови признавања додатних
права из области друштвене
бриге о деци
УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме) правне, економске
или социјалне струке, положен државни
стручни испит и најмање 1 година радног
стажа у струци.

Виши стручни сарадник у јавном
правобранилаштву
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме) правни факултет,
положен правосудни испит и најмање 3
године радног стажа у струци.
ОСТАЛО: Лице које се пријављује на оглас,
поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да поднесе
доказе да испуњава услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом
подносе се следећа документа, у оригиналу
или у овереној фотокопији у суду или општини: диплома којом се потврђује стручна
спрема, радна књижица, уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге
рођених (издат на новом обрасцу сходно
Закону о матичним књигама објављеном у
„Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о општој здравственој способности
(не старије од шест месеци), уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато
након објављивања огласа), уверење о
положеном државном стручном испиту за
радна места за која је положен државни
стручни испит предвиђен као услов и уверење о положеном правосудном испиту
за радно место: виши стручни сарадник у
јавном правобранилаштву. За радна места:
послови на развојним пројектима и инвестицијама и послови унапређења локалне
привреде и сарадња са пословним сектором, поред горенаведених докумената,
потребно је поднети и потврду о знању
енглеског језика на нивоу писаног и говорног. Рок за достављање пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
уз које нису приложени потребни докази,
неће се узети у разматрање. Пријаве се
могу слати на адресу: Општинска управа
Општине Пирот - начелнику Општинске
управе, Српских владара 82 или непосредно предати на шалтеру бр. 1 у Услужном
центру, Српских владара 82.
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активно
п о ж А р Етражење
вАЦ
посла

Друштвена
одговорност
администрација и управа
/ Трговина и услуге
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

УжИЦЕ

оПштИнсКа уПрава
оПштИне БајИна Башта

оПштИнсКа уПрава
оПштИне ЖаБарИ

31250 Бајина Башта
Душана Вишића 28
тел. 031/865-281

12374 Жабари, Кнеза Милоша 103
тел. 012/250-130

Приправник

на одређено време од 12 месеци, ради
оспособљавања кроз практичан рад у
Општинској управи Општине Жабари
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има
општу здравствену способност; да има
прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Поред општих услова предвиђених чл.
6 Закона о радним односима у државним
органима, кандидати треба да испуњавају
и следеће услове: високо образовање стечено на студијама другог степена, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године-економски факултет. Уз пријаву на оглас, са биографијом,
Национална
службадокумента, у оригиподносе се следећа
налу
или у овереној фотокопији: диплома
за запошљавање
о стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених
(издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном
гласнику РС“, бр. 20/09); уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци, доставити након доношења одлуке о
пријему кандидата); уверење основног и
вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница;
уверење полицијске управе да лице није
осуђивано за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу.
Пријава са доказима о испуњавању услова огласа подноси се Општинској управи Општине Жабари, Кнеза Милоша 103,
12374 Жабари, са назнаком: „За конкурс-не
отварати“, у затвореној коверти, у року од
осам дана. Рок почиње да тече наредног
дана од дана објављивања огласа. Пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у фотокопији овереној
у општини или суду, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се
разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи

Пословни центри
НСЗ

План за
реализацију
вашег
бизниса

Обука за
активнО
тражење
пОсла
анови запошљавања
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вршАЦ

Национална служба
за запошљавање

јавно ПредузеЋе за
грађевИнсКо земљИште,
Комуналну делатност И
Путну ПрИвреду
оПштИне Бела ЦрКва

Послови водопривреде и
пољопривреде

26340 Бела Црква, Пролетерска 2
тел. 013/851-428

УСЛОВИ:
општи услови
прописани члаНационална
служба
ном 6 за
Закона
о радним односима у државзапошљавање
ним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91,
44/98, 49/99, 34/01 и 39/02): да је кандидат
држављанин РС; да има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Услови прописани
Правилником о систематизацији радних
места у Општинској управи Општине Бајина Башта: висока стручна спрема-VII степен, правни, пољопривредни, шумарски
факултет; положен стручни испит; познавање рада на рачунару; радно искуство 1
година. Пријаве на оглас, са доказима о
испуњености услова огласа, подносе се на
горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

на мандатни период од 4 године

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

оПштИнсКа уПрава
ЧајетИна
31310 Чајетина
Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
УСЛОВИ: дипломирани правник, са полоклијената
женим стручним
испитом за рад у државВАШЕ
ним
органима иЗАХТЕВЕ
најмање 5 година радног
искуства у струци. Уз пријаву кандидат је
обавезан да, поред доказа о испуњавању
посебних услова (оверене фотокопије
дипломе, уверења о положеном стручном
испиту, уверења о радном искуству), приложи и доказе о испуњавању општих услова: уверење о држављанству РС; доказ да
има општу здравствену способност; доказ
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова за рад у државном органу. Пријаве се подносе у року од
15 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас“.
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
следеће услове: VII степен стручне спреме (висока стручна спрема) или VI степен
стручне спреме (виша стручна спрема),
правне, економске, грађевинске, архитектонске, шумарске, саобраћајне или
пољопривредне струке, три године радног
искуства; доказ о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење да није
осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државним органима.
Пријаве са Шанса
потребномза
документацијом
досмладе
тављају се Управном одбору предузећа, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

Школа је знање,
Трговина
услуге
посао јеизанат

сур „ЦарсКИ Пох“

11000 Београд, Војислава Илића 28
тел. 062/211-211
Обуке и субвенције (за запошљавање)

Припрема и продаја брзе хране у
ресторану

Заменик начелника Општинске
управе Чајетина

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Национална служба
за запошљавање

Директор

на одређено време

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме,
без обзира на занимање, 3 месеца радног
искуства у припреми и продаји пица. Кандидати треба да се јаве на број телефона:
062/211-211. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања огласа.

„SWоT LEARNING аND
CONSULTING“ Dоо
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 45а

Прави људи
УСЛОВИ: на
VI или
IV степен стручне спреправим
ме, познавање енглеског језика, напредно познавање рада на рачунару (МS
пословима
Оffice+напредни
Еxcel, Интернет и сл).
Office manager

Пријаву, CV са фотографијом и мотивационо писмо са ознаком жељеног радног места
слати на е-mail: оffice@swоt.rs.

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

Бзр „БезБедност“ доо
11000 Београд, Далматинска 103/2
тел. 011/2750-127
e-mail: bzrbezbednost@eunet.rs

Инжењер на пословима
безбедности и здравља на раду
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер безбедности и здравља
на раду, три године радног искуства, рад
на рачунару, стручни испит безбедности
и здравља на раду. Пријава кандидата на
горенаведени број телефона и на мејл.

„аNTIS Cо-PLUS“ Dоо
32000 Чачак, Хајдук Вељкова 52
тел. 032/375-995

Супервизор продаје
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме,
без обзира на занимање, минимум четири
године искуства у продаји робе широке
потрошње, познавање принципа директне
дистрибуције, познавање тржишног окружења и купаца, основно знање и употреба
МS Оffice пакета, основно знање енглеског
језика, поседовање возачке дозволе „Б“
категорије. Кандидат мора да поседује
и одређене личне способности: ефикасно планирање и организација рада, способност систематичног и брзог решавања
проблема, оријентисаност ка циљу, аналитичност, систематичност и тачност у раду,
савесност у обављању поверених послова,
посвећеност и склоност ка тимском раду,
проактивност, иницијативност и креативност, склоност ка даљем стручном усавршавању. Тражени извршилац радиће на
пословима: реализација задатих циљева
и годишњих продајних планова, праћење
рада комерцијале, обилазак терена, едукација комерцијале, праћење „cash flow“,
одржавање и проширење постојеће продајне мреже.

Комерцијалиста
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, три године
радног искуства у продаји робе широке
потрошње, добро познавање локалног
тржишта, основно знање и употреба МS
Оffice пакета, основно знање енглеског
језика, поседовање возачке дозволе „Б“
категорије. Кандидат мора да поседује и
одређене личне способности: развијене
комуникацијске и преговарачке способности, самоиницијативност и преданост
послу. Тражени извршилац радиће на
пословима: развоја и одржавања продајне
мреже, продаје и нумеричке дистрибуције
производа, спровођења „мерчендајзинг“
активности на местима продаје, планирања
рада на терену, унапређења присутности
робних марки компаније.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати пријаве и CV треба да пошаљу на адресу послодавца или на е-mail: аntiscoplus@yаhoo.
com. Конкурс траје до 17.12.2012. године.

Шивач

„мИленИјум осИгураЊе“
адо Београд
ФИлИјала ЧаЧаК

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме,
шивач конфекције или шивач текстила.

32000 Чачак, Синђелићева 66
тел. 032/340-666

ОСТАЛО: Пријаве слати на е-mail: оffice@
mojkrojac.com или се јавити на број телефона: 065/2662-666. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања огласа.

Агент продаје неживотних
осигурања

на одређено време од три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без
обзира на занимање, возачка дозвола
„Б“ категорије-активан возач, теренски
рад, предност имају кандидати који имају
искуство у продаји полиса имовинског
осигурања. Заинтересовани кандидати
пријаве могу слати поштом или на е-mail:
vesna.m@milenijum-оsiguranje.rs. Рок за
пријављивање је 15.01.2013. године.

оБуЋарсКа радЊа
„гИле“

CASABLANKA 011

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 127

Продавац прехрамбених
производа

на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било
ком занимању, пробни рад 1 месец. Пријаве слати на е-mail: str.casablanca@live.com.

Сокобања, А. Маркишића 10
тел. 063/8734-985

Обућар
Опис посла: поправка обуће и предмета од
коже.
УСЛОВИ: обућар, без обзира на радно
искуство, до 32 године старости - замена
лица по програму „Прва шанса 2011“, уговорна обавеза до 25.01.2013. године. Конкурс је отворен 15 дана. Лице за контакт:
Драгиша Станковић.

Dоо „аNGRO-IMPEX“
21000 Нови Сад
Владике Ћирића 16
е-mail: angroimp@gmail.com

Пословни секретар

сПутгр „храст“

17540 Босилеград, Индустријска бб
тел. 017/878-840

Секретарица

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне
спреме, без обзира на занимање и радно
искуство; знање рада на рачунару; знање
енглеског језика (средњи или виши ниво);
возачка дозвола „Б“ категорије. Пробни рад од 30 дана. Кандидати могу слати
пријаве на е-mail: hrastnamestaj@gmail.com
или се јавити на број тел. 069/635-014. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме,
економског смера, знање енглеског језика-средњи ниво, знање рада на рачунару,
израда табела, куцање текста, обрачун ПДВа, обрачун зарада, e-bank, фактурисање,
пословна кореспонденција, радно искуство
на наведеним пословима 5 година. Рок за
пријављивање је 15 дана. Пријаве слати
искључиво на е-mail: angroimp@gmail.com.

еКолошКо удруЖеЊе
сеосКог турИзма
„оаза лова И рИБолова“
26224 Дубовац, Старо село 1
тел. 064/6855-250

Конобарица
2 извршиоца

Спремачица

„м тИм“ сзтр

2 извршиоца

11000 Београд
Краљице Наталије 68
тел. 065/2662-666
е-mail: оffice@mojkrojac.com

Помоћна куварица
2 извршиоца

Шивач

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме,
шивач конфекције или шивач текстила; 3
године радног искуства.

УСЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме, обавезно радно искуство у траженим
занимањима. Обезбеђен смештај и исхрана. Кандидати треба да се јаве на горенаведени број телефона или да пријаву пошаљу
поштом. Оглас је отворен до попуне радних
места. Лице за контакт: Драги Благојевић.
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грађевинарство и индустрија / Медицина и пољопривреда

Грађевинарство
и индустрија
„ИнБерг“ доо

11275 Бољевци, Браће Икер 42
тел. 064/6415-226

Машински техничар-технолог

радно место: поправке и одржавања
машина и погона
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машинска или електротехничка школа, возачка
дозвола „Б“ категорије, познавање рада
на рачунару, радно искуство преко 3 године. Пријаве слати мејлом на адресу: info@
inberg.rs, особа за контакт: Јелена Докић,
број тел. 064/6415-226.

науЧнИ ИнстИтут за
ПрехрамБене
технологИје
21000 Нови Сад
Булевар цара Лазара 1
тел. 021/4853-810

11500 Обреновац, Цара Лазара 1
тел. 011/8720-874, 8728-359
е-mail: hr@bsk.rs

Шеф производње процесних
уређаја
Опис посла: организација и надзор израде
процесних уређаја према техничкој документацији, дефинисање технологије израде, завршна контрола израде, координирање интервенција на терену, учествовање
у набавкама машине, опреме и репроматеријала за потребе компаније, сарадња са
осталим секторима компаније.
УСЛОВИ: минимум средња школа машинског усмерења, 5 година радног искуства
на сличним пословима, знање рада на
рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије;
одличне организационе способности и
усмереност на резултате, изражена проактивност и динамичност, тимска оријентисаност, спремност на даље професионално
усавршавање.

„NEW QUEST BGD“ Dоо

Истраживач у области квалитета
и безбедности хране за
животиње
УСЛОВИ: Осим услова које прописује Закон
о раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: доктор наука, дипломирани
хемичар по струци, звање: научни сарадник за дисциплину Технологија хране за
животиње и ужу научну дисциплину Квалитет и безбедност хране за животиње;
знање енглеског језика; познавање рада
на рачунару. Уз пријаву доставити следећу
документацију: биографију са релевантним личним и професионалним подацима
за заснивање радног односа у Институту;
фотокопије диплома о стеченој стручној
спреми; решење о избору у истраживачко
звање; доказ да кандидат није осуђиван,
нити кривично гоњен; фотокопију личне
карте; потврде или сертификате (уколико има) о знању страног језика и рада на
рачунару. Пријаву поднети на наведену
адресу, са назнаком: „Захтев за заснивање
радног односа-не отварати“. Рок за пријављивање је 5 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Лице
за контакт: Зденка Марковић, број тел.
021/4853-810.

Tржиштe рада

АнАлитички приступ
зАпошљАвАњу

14

„БсК“ доо оБреноваЦ

11000 Београд
Панчевачки пут 56
тел. 011/3318-775

Мајстор у производњи
алуминијумске столарије
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме,
са пробним радом од месец дана, обавезно
искуство минимум 3 године на овим пословима. Јављање кандидата на број телефона: 011/3318-775, у времену од 08,00 до
16,00 часова.

Mедицина
и пољопривреда
дом здравља раКовИЦа
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор опште медицине
Опис послова: организује и спроводи мере
на очувању и унапређењу здравља осигураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља
превентивне прегледе, мере и поступке,
укључујући и здравствено васпитање,
који су утврђени као право из обавезног
здравственог осигурања, обавља прегледе и дијагностику, одређује врсту и начин
лечења, прати ток лечења и усклађује
мишљење и предлоге за наставак лечења
осигураног лица, указује хитну медицинску
помоћ, упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе или у
другу одговарајућу здравствену установу,
односно код другог даваоца здравствених
услуга са којим је закључен уговор о пружању здравствене заштите, према медицинским индикацијама, прати ток лечења
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и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења осигураног лица и упућује осигурано лице на секундарни и терцијарни
ниво здравствене заштите, одређује врсту
и дужину кућног лечења и прати спровођење кућног лечења, прописује лекове и
медицинска средства, као и одређене врсте
медицинско-техничких помагала, спроводи
здравствену заштиту из области менталног здравља, води прописану медицинску
документацију о лечењу и здравственом
стању осигураног лица, у складу са законом, даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано лице на
оцену радне способности, односно индвалидности, у складу са законом, утврђује
дужину привремене спречености за рад
због болести и повреде осигураника до 30
дана спречености за рад и предлаже првостепеној лекарској комисији продужење
привремене спречености за рад, осим ако
законом није друкчије одређено, предлаже
првостепеној лекарској комисији да утврди
потребу за рад осигураника са скраћеним
радним временом у току лечења, у складу
са законом, утврђује потребу да осигурано лице има пратиоца за време путовања,
утврђује потребу одсуствовања осигураника са посла ради неге члана уже породице,
у складу са законом, даје мишљење о томе
да ли је осигураник намерно проузроковао неспособност за рад, односно да ли је
оздрављење намерно спречио, даје налаз
и мишљење о здравственом стању осигураног лица на основу чега се издаје потврда о здравственом стању осигураног лица
ради коришћења здравствене заштите у
иностранству, одређује употребу и врсту
превозног средства за превоз болесника,
с обзиром на његово здравствено стање,
врши друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања
у складу са уговором између Републичког
завода, односно филијале и даваоца здравствених услуга, обавља и друге послове по
налогу начелника службе коме је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: медицински факултет-VII/1 степен стручне спреме, положен стручни
испит, познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење).

Поливалентна патронажна
сестра
Опис послова: врши патронажне службе
поливалентног типа на подручју са породицама, трудницама, бабињарама, новорођенчету и одојчету, малој деци, предшколској деци, лицима старијим од 65
година, одраслим грађанима, оболелим од
ТБЦ и породици оболелих док је болесник
на болничком лечењу, оболелим од малигних обољења, заразне жутице, ендемског нефритиса, хемофилије, дијабетеса,
менталних обољења (психозе), мишићне
дистрофије, венеричних болести и алкохолизма, женама генеративног и постгенеративног доба и другим хроничним болесницима и инвалидним лицима, води дневник
посета и осталу документацију, контактира и сарађује са ординирајућим лекаром
и другим службама Дома здравља, стационарним здравственим организацијама,
социјалним рдником, центрима за бригу о
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старим лицима, предузећима и просветним
установама, ради на здравственом васпитању и смештају болесника у одговарајуће
установе, обезбеђује пријем код лекара,
обавља контроле, прибавља резултате на
бази којих се предузимају потребне мере
у спречавању ширења заразних болести,
обавља и друге послове по налогу начелника службе и одговорне сестре којима
одговара за свој рад.
УСЛОВИ: виша медицинска школа/висока здравствена школа струковних студија,
превентивног или општег смера-VI степен
стручне спреме, положен стручни испит,
положен возачки испит, познавање рада
на рачунару (основни пакет МS Оffice и
Windows окружење).

Медицинска сестра-техничар
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.
УСЛОВИ: средња медицинска школа-IV
степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад,
положен возачки испит, познавање рада
на рачунару (основни пакет МS Оffice и
Windows окружење).

Лабораторијски техничар
Опис послова: припрема простор и прибор за рад, припрема пацијенте и преузима биолошки материјал за рад, учествује у
изради лабораторијских анализа: одређивање еритроцита, леукоцита, тромбоцита,
хемоглобина, леукоцитарне формуле, брзине седиментације крви, време крварења и
коагулације, преглед урина, фецеса, перианалног бриса, одређивању билирубина,
холестерола, урее, протеина, мокраћне
киселине, фибриногена тимола, одређивање шећера у урину и крви, одређивању
трансаминаза, издаје резултате пацијентима, води дневну и текућу евиденцију о обављеним анализама и прописану медицинску
документацију, послове и задатке по потреби обавља на терену, уписује пацијенте у
протокол, уписује урађене анализе у лабораторијске обрасце, разводи резултате у
протокол, обавља и друге послове по налогу начелника службе, координатора одсека
и биохемичара којима одговара за свој рад.
УСЛОВИ: средња медицинска школа, лабораторијски смер-IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање
лиценце за рад, познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows
окружење).

Струковни пословни
информатичар

унИверзИтетсКа
деЧја КлИнИКа

Опис послова: одржавање хардвера и
софтвера, израда табела, презентација
и слично, уношење података-оператерски посао, форматирање свих потребних
извештаја, обука медицинског кадра за
употребу ПЦ и дефинисаних програма и
све остале послове из делокруга рада по
налогу начелника, односно директора дома
здравља.
УСЛОВИ: виша електротехничка школа/
висока школа струковних студија-VI степен
стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз
пријаву са биографијом доставе: фотокопију дипломе о завршеном факултету,
вишој школи/високој школи струковних
студија/средњој школи (зависно од места
за које кандидат конкурише), фотокопију
дозволе за рад-лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), осим за место
струковног пословног информатичара, уверење да кандидат није осуђиван (оверење
издаје МУП) и уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење
издаје суд), извод из евиденције Националне службе за запошљавање (за кандидате
који се налазе на евиденцији Нациналне
службе за запошљавање), кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Кандидати који испуњавају
услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација
које могу бити важне за доношење одлуке
о пријему. Кандидат који буде изабран пре
закључивања уговора о раду дужан је да
достави доказ о здравственој способности
за рад на наведеним пословима. Одлука о
избору биће објављена на огласној табли
испред писарнице Дома здравља, у приземљу, Краљице Јелене 22 у Београду.
Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице
Јелене 22, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити у писарницу Дома здравља.

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

Дипломирани правник
УСЛОВИ: правни факултет; пробни рад 3
месеца; радно искуство у струци најмање
5 година; познавање најмање једног светског језика. Пријаве се шаљу у затвореној
коверти на наведену адресу Клинике, са
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем
дипломираног правника на неодређено време“. Кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију
дипломе о завршеном правном факулету;
оверену фотокопију радне књижице.

Медицинска сестра-техничар

на одређено време по основу замене
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа-педијатријског или општег
смера; положен стручни испит. Пријаве
се шаљу у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава
на конкурс за пријем медицинске сестретехничара на одређено време по основу
замене“. Кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију
дипломе о завршеној школи; фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију радне књижице.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

наЦИонална слуЖБа за
заПошљаваЊе
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места, за
рад у Либији:
Послодавац: Болница „ЕЛ ЖМЕЈЛ“
Место рада: Џемаил, Либија

Специјалиста неурохирургије
2 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Најкраћи пут
до посла

Специјалиста ортопедске
хирургије
2 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста хирургије уха,
грла и носа
УСЛОВИ: наведена специјализација.

Сајмови
запошљавања

Специјалиста опште хирургије
3 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.
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Специјалиста васкуларне
хирургије
УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста дечије хирургије
УСЛОВИ: наведена специјализација.

Консултант за хирургију ока
УСЛОВИ: специјалиста офталмохирургије.

Специјалиста интерне медицине
3 извршиоца

Специјалиста неуропсихијатрије
УСЛОВИ: наведена специјализација.

наЦИонална слуЖБа за
заПошљаваЊе
11000 Београд, Краља Милутина 8

Специјалиста ургентне
медицине

Оглашава слободна радна места, за
рад у Уганди (Африка):

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Послодавац: Gulu Independent Hospital
Место рада: Гулу, Уганда

Медицинска сестра на одељењу

Гинеколог

УСЛОВИ: медицинска сестра/техничар.

Опис посла: послови специјалисте гинекологије.

4 извршиоца

5 извршилаца

Специјалиста клиничке
хематологије

УСЛОВИ: медицинска сестра/техничар.

УСЛОВИ: специјалиста гинекологије и акушерства, знање енглеског језика-виши
ниво, лиценца за лекаре, без обзира на
радно искуство. Висина месечне плате је
3.500 (USA $) нето.

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Бабица

5 извршилаца

Биомедицински инжењер

Специјалиста нефрологије

УСЛОВИ: бабица.

Опис посла:
инжењера.

УСЛОВИ: наведена специјализација.

За све наведене позиције: знање енглеског
језика-средњи ниво; знање арапског језика-пожељно.

УСЛОВИ: наведена специјализација.

2 извршиоца

Специјалиста кардиологије
УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста пулмологије
УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста анестезиологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста педијатрије
4 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста гинекологије и
акушерства
4 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста хематологије
УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста бактериологије и
вирусологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста радиологије
УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста физикалне
терапије
УСЛОВИ: наведена специјализација.
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Медицинска сестра у хирургији
5 извршилаца

ОСТАЛО: Врста радног односа: уговор о
раду на годину дана, са пробним радом у
трајању од 3 месеца; висина плате: за докторе специјалисте од 2.000 до 2.500 (USA
$) бруто; за медицинске сестре и бабице од
800 до 1.300 (USA $) бруто; обезбеђен бесплатан смештај; послодавац сноси трошкове повратне авионске карте од Србије до
Либије, издавања улазних виза и регулисања радних дозвола, авионског превоза
и визирања пасоша приликом довођења
породице.
Потребна документација: радна биографија; фотокопија факултетске дипломе
или дипломе средње школе; за лекаре специјалисте-доказ о специјализацији. Наведена документа доставити на енглеском
језику (у моменту подношења пријаве није
потребна овера од стране судског тумача).
Пре потписивања уговора о раду, изабрани
кандидати ће бити у обавези да о властитом трошку доставе лекарско уверење на
хепатитис А, Б, Ц и ХИВ.
Начин конкурисања: Документацију доставити скенирану на е-mail: zaposljavanje@
nsz.gov.rs или поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Дечанска
8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: Либија, назив радног места за које се
конкурише: _ _ _ _“.
Детаљне информације о условима рада
кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања
разговора биће обавештени кандидати који
уђу у ужи избор, путем телефона.
Рок трајања конкурса: до 21.12.2012. године.
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послови

биомедицинског

УСЛОВИ: дипломирани инжењер биомедицинског инжењерства, знање енглеског
језика-виши ниво, без обзира на радно
искуство. Висина месечне плате је 1.000
(USA $) нето.

Медицинска сестра
Опис посла: послови медицинске сестре.
УСЛОВИ: медицинска сестра, знање
енглеског језика-виши ниво, без обзира на
радно искуство. Висина месечне плате је
1.000 (USA $) нето.
ОСТАЛО: врста радног односа: уговор о
раду на 2 године; обезбеђен бесплатан
смештај; исхрана није укључена; дужина
радног времена: 54 часа недељно; послодавац плаћа трошкове повратне авионске
карте од Србије до Уганде (која ће бити
купљена и дата кандидату пред пут) и
рефундира 50 USA $ који се плаћају при
уласку у Уганду; препорука од стране послодавца: вакцинација против жуте грознице и превентива против маларије.
Потребна документација: радна биографија/CV са фотографијом; фотокопија
факултетске дипломе или средње школе;
за лекаре специјалисте-доказ о специјализацији у области гинекологије; доказ
о регистрацији у Министарству здравља
Републике Србије-Лекарска комора Србије/
комора медицинских сестара (за докторе и
медицинске сестре). Наведена документа
доставити на енглеском језику (у моменту
подношења пријаве није потребна овера
од стране судског тумача).
Начин конкурисања: Документацију доставити скенирану на е-mail: zaposljavanje@
nsz.gov.rs или поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Дечанска
8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: Уганда, назив радног места за које се
конкурише: _ _ _ _“.
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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.
Рок трајања конкурса је до 31.12.2012.
године.

ПолИКлИнИКа „рамовИЋ“
Нови Пазар, Омладинска 48
тел. 063/331-300
е-mail: seadramovic@gmail.com

Медицински биохемичар
Опис посла: вођење послова у лабораторији поликлинике.
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, смер
медицински биохемичар или лекар специјалиста биохемије; пробни рад 3 месеца;
без обзира на радно искуство. Конкурс је
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу радне биографије
да доставе мејлом или да се јаве на горенаведени број телефона. Лице за контакт:
Сеад Рамовић.

ветерИнарсКа амБуланта
„драган“
Костолац, Партизанска 32
тел. 063/345-349

Ветеринар
Опис посла: пружање ветеринарских услуга у амбуланти и на терену.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани ветеринар, лиценца за рад,
радно искуство је небитно; плаћени путни
трошкови. Конкурс је отворен до попуне.
Лице за контакт: Драган Ивановић.

здравствена установа
аПотеКа „вИПера“
25000 Сомбор, Мирна 2
тел. 063/503-151, 064/8845-900
е-mail: viperasombor@sezampro.rs

Дипломирани фармацеут

„ZOREX PHARMA“ Dоо

сПеЦИјалИстИЧКа
оФталмолошКа
ордИнаЦИја
„PERFECT VISION“

15000 Шабац, Београдски пут 9
тел. 015/305-035, 060/6462-724
е-mail: miskovicmiodrag@yаhoo.com

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

Руководилац контроле и
испитивања лекова
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, завршена специјализација из испитивања и
контроле лекова; знање енглеског језикасредњи ниво, познавање рада на рачунару,
возачка дозвола „Б“ категорије, положен
стручни испит; радно искуство 3 године.
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу радне
биографије да доставе мејлом или да се
јаве на горенаведене бројеве телефона.
Лице за контакт: Мишковић Миодраг.

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

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

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.

зу аПотеКа
„шеКИ-тИлИја“

Петровац на Млави
Српских владара 304
тел. 012/332-082, 332-885, 063/7428-693

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, положен стручни испит, без обзира на радно
искуство, обезбеђен смештај. Конкурс је
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона. Особа за контакт: Драгиша Милошевић.

„PARPHARM“ Dоо

Параћин, Марије Бурсаћ 30
тел. 063/618-070

здравственИ Центар
Кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-455, лок. 148
e-mail: zckld@kladovonet.com

Апотекар

за рад у Јагодини

Специјалиста анестезије са
реанимaцијом

2 извршиоца - један извршилац на
одређено време од годину дана, а један
на неодређено време, уз предвиђен
пробни рад

Опис посла: послови специјалисте анестезије са реанимацијом у Служби за поликлиничку делатност.

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут, положен стручни испит, односно
поседовање лиценце за рад; рад у сменама. Конкурс је отворен до попуне радних
Обука за кандидати треба
места. Заинтересовани
да се јаве лицу
за контакт: Станки Пејин,
активно
на горенаведене
бројеве телефона или да
тражење
пошаљу радне биографије на наведену
мејл адресу. посла

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
лекар специјалиста, положен специјалистички испит, лиценца за лекаре. Радно
искуство
није услов; обезбеђен
смештај.
Друштвена
одговорност
Конкурс је отворен до попуне радног места.
Заинтересовани кандидати се на горенаведени број
телефона, електронским
путем и
ПРИОРИТЕТИ
У
поштом на горенаведене адресе, обраћају
ЗАПОШЉАВАЊУ
особи за контакт: Слађани Натошевић.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут-VII/1
степен, положен стручни испит, без обзира на радно искуство. Послодавац сноси трошкове превоза уколико је кандидат
у могућности да путује или обезбеђује
смештај, уколико исто није могуће. Конкурс
је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати треба да се јаве лицу
за контакт: Тањи Глишић, на горенаведени
број телефона.

Национална служба
за запошљавање
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здравственИ Центар
„алеКсИнаЦ“
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра-техничар
за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслих

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра-техничар општег смера,
са положеним стручним испитом; општи
услови у складу са Законом о раду. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на
пословима пружања здравствене заштите
(фотокопија радне књижице или потврда
послодавца); биографију са адресом и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

КБЦ „др драгИша
мИшовИЋ дедИЊе“
11000 Београд
Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Медицинска сестра-техничар,
општи смер
5 извршилаца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или средња медицинска школа општи смер; положен стручни испит; рад
на рачунару (МS Office пакет, Интернет).

Медицинска сестра-техничар,
општи смер
за рад на хемодијализи

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или средња медицинска школа;
положен стручни испит; искуство у раду на
хемодијализи.

Лабораторијски техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, лабораторијски смер; положен стручни испит.

ОСТАЛО: За прва четири радна места заинтересовани кандидати подносе: оверену
копију дипломе; оверену копију уверења
о положеном стручном испиту; решење
о издавању лиценце; краћу биографију
са пропратним писмом; доказ о радном
искуству на хемодијализи, за медицинску
сестру - техничара за рад на хемодијализи.
За радно место болничара, кандидати подносе: оверену копију дипломе; потврду о
завршеном курсу за кандидате са основном
школом. Пријаву доставити на адресу: КБЦ
„Др Драгиша Мишовић Дедиње“, Хероја
Милана Тепића 1 или лично Архиви установе, Јована Мариновића 4.

дом здравља
„новИ Београд“

11070 Нови Београд
Гоце Делчева 30
тел. 011/2222-100, 2222-141

Дипломирани правник

на одређено време од 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: правни факултет, положен правосудни испит. Пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима
се доказује испуњеност услова огласа,
доставити писарници Дома здравља (III
спрат, соба бр. 3), на наведену адресу, са
назнаком за које радно место се подноси
пријава. Одлука о избору биће објављена на огласној табли поред писарнице, а
изабрани кандидат биће лично обавештен
телефонским путем.

„еКоФарм“ доо

25284 Станишић, Ослобођења 53
тел. 025/831-054
e-mail: еkofarm@w802.net

Агроном у повртарству
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани пољопривредни инжењер
за производњу биља; ратарски технолог;
повртарски технолог; основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook); енглески језик-средњи ниво;
пробни рад 3 месеца; возачка дозвола „Б“
категорије; место рада: Станишић. Слање
пријава мејлом, достављање радних биографија на увид. Рок за пријаву је 30 дана.

Педијатријска сестра

национална служба за
запошљавање

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или средња медицинска школа - педијатријски смер; положен стручни
испит.

преквалификације
доквалификације

3 извршиоца

Болничар
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме,
основна школа; курс за болничаре.

18

| Број 495 | 12.12.2012.

Стекните
конкурентСку
предноСт

оПшта БолнИЦа
„светИ луКа“

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

Медицинска сестра-техничар

са положеним стручним
испитом, за рад на Одељењу за
пнеумофтизиологију, Сектора за
интернистичке гране медицине, на
одређено време до повратка запослене
са боловања
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву
на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, медицинска сестра-техничар
општег смера, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас доставити у затвореним ковертама, писарници Болнице или поштом, на
адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком:
„Пријава на оглас“, са навођењем радног
места за које се конкурише.

сПеЦИјална БолнИЦа за
ПсИхИјатрИјсКе БолестИ
„КовИн“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

НК радник-спремачица

на одређено време до 1 године
УСЛОВИ: основна школа-I степен стручне спреме, без обзира на радно искуство.
Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом и фотокопију
сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

дом здравља
Бела ЦрКва
26340 Бела Црква
Јована Поповића бб
тел. 013/853-020

Фармацеутски техничар

за рад у здравственој станици Јасеново
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које испуњава следеће услове:
IV степен стручне спреме, фармацеутски
техничар, положен стручни испит, радно
искуство најмање 3 године. Уз пријаву на
оглас доставити и доказе о испуњавању
услова огласа у погледу стручне спреме и
положеног стручног испита. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Оглас је отворен
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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дом здравља
Бела ЦрКва
26340 Бела Црква
Јована Поповића бб
тел. 013/853-020

Шеф лабораторије

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручности, дипломирани фармацеут-медицински биохемичар или дипломирани фармацеут-специјалиста медицинске биохемије или доктор
медицине-специјалиста клиничке биохемије, положен стручни испит. Уз пријаву
на оглас доставити и доказе о испуњавању
услова огласа у погледу стручне спреме и
положеног стручног испита. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Оглас је отворен
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним
законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
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.

Логопед стручни сарадник

б Е о Г рА д

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

ПредшКолсКа установа
„раКИла Котаров вуКа“
11550 Лазаревац
тел. 011/8123-462

Васпитач

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
8 извршилаца - 5 извршилаца за рад у
Лазаревцу, 1 у Трбушници, 1 у Шопићу
и 1 у Барошевцу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање (стечено на студијама
другог степена-дипломске академске студије-местер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године) или
VII степен стручне спреме, високо образовање (стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, у складу са Законом о високом образовању, до
10.09.2005. године) или VI степен стручне
спреме, виша школа за васпитаче, занимање: васпитач, са или без радног искуства.

Васпитач

на одређено време до повратка
радника са дужег боловања

Васпитач

на одређено време до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање (стечено на студијама
другог степена-дипломске академске студије-местер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године) или
VII степен стручне спреме, високо образовање (стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, у складу са Законом о високом образовању, до
10.09.2005. године) или VI степен стручне
спреме, виша школа за васпитаче, занимање: васпитач, са или без радног искуства.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање (стечено на студијама
другог степена-дипломске академске студије-местер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године) или
VII степен стручне спреме, високо образовање (стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, у складу са Законом о високом образовању, до
10.09.2005. године), занимање: дипломирани дефектолог-логопед, са или без радног искуства.

Аналитичар

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме,
средња економска школа-економски техничар или виша економска школа-економиста, занимање: економски техничар, са или
без радног искуства.

Психолог стручни сарадник

на одређено време до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање (стечено на студијама
другог степена-дипломске академске студије-местер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године) или
VII степен стручне спреме, високо образовање (стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, у складу са Законом о високом образовању, до
10.09.2005. године), занимање: психолог,
са или без радног искуства.

Возач-мајстор

на одређено време до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: школа за стицање II или III степена стручне спреме, техничке струке,
занимање: бравар, столар и друго.

Спремачица

Медицинска сестра

на одређено време до повратка
радника са дужег боловања

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
2 извршиоца - 1 извршилац у
Лазаревцу, 1 у Шопићу

УСЛОВИ: завршена основна школа.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
школа здравствене струке: васпитачки
смер, занимање: медицинска сестра, са или
без радног искуства.

Медицинска сестра

на одређено време до повратка
радника са дужег боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
школа здравствене струке: васпитачки
смер, занимање: медицинска сестра, са или
без радног искуства.

Сервирка

за рад у Шопићу, на одређено време до
повратка радника са дужег боловања
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз
пријаву на конкурс доставе: преглед кретања у служби са биографским подацима,
уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија), оверену фотокопију
личне карте, уверење да се против кандидата не води истрага и да није подигнута
оптужница (не старије од 6 месеци), овере-
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ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, за занимање I степена: фотокопија
овереног сведочанства основне школе.
Оверене фотокопије наведених докумената не могу бити старије од 6 месеци. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености
услова, доставити поштом на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс за пријем
у радни однос“ или лично радним даном, у
времену од 07,00 до 15,00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

унИверзИтет у Београду
геограФсКИ ФаКултет
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звање ванредног
или редовног професора за ужу
научну област Туризмологија

избор ванредног професора се врши
на одређено време од 5 година, а избор
редовног професора на неодређено
време

Наставник у звање доцента
или ванредног професора за
ужу научну област Регионална
географија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне
области за коју се бира и способност за
наставни рад.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Геопросторне
основе животне средине
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или
магистар наука из одговарајуће научне
области коме је прихваћена тема докторске
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00 и смисао за наставни
рад.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника и сарадника утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Географског факултета у
Београду. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на наведену адресу
Факулета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Обука за
активнО
тражење
пОсла
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Асистент за ужу научну
област Ерозија и конзервација
земљишта и вода

ош „десанКа
маКсИмовИЋ“

11000 Београд, Устаничка 246
тел. 011/3047-446

на одређено време од 3 године

Наставник разредне наставе

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

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета, са 30%
радног времена

Библиотекар

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове утврђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи,
који прописује министар просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву на
конкурс доставити: диплому или уверење
о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Документа се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење о
неосуђиваности прибавља установа службеним путем. Доказ о психичкој, физичкој,
здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Пријаву за пријем у радни однос уз горенаведену документацију,
кандидати достављају на наведену адресу
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања.

унИверзИтет у Београду
шумарсКИ ФаКултет
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник-доцент за ужу научну
област Пејзажна архитектура и
хортикултура
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области за коју се
наставник бира, шумарски факултет - пејзажна архитектура и хортикултура или
биолошки факултет.

Наставник-доцент за ужу
научну област Геометрија
архитектонске форме

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области за коју се
наставник бира, машински, грађевински
или архитектонски факултет.
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УСЛОВИ: студент докторских студија који је
претходне нивое студија завршио са укупном оценом најмање 08,00 или VII/2 степен
стручне спреме, магистратура из уже научне области са прихваћеном темом докторске дисертације, шумарски факултет - еколошки инжењеринг у заштити земљишних
и водних ресурса.
ОСТАЛО: Избор наставника се врши на
период од 5 година, а сарадника-асистента на период од 3 године. Остали услови
за избор наставника и сарадника утврђени
су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом
и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског
факултета. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство, списак
научних и стручних радова, сепарати радова...), достављају се надлежној служби
Шумарског факултета у Београду, Кнеза
Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ош „ФИлИП вИшЊИЋ“

11000 Београд, Салвадора Аљендеа 17
тел. 011/2784-581

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: високо образовање из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11) за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозвола за рад, обука и положен
испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност), најмање
пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство РС, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, да поседује организационе способности. Уз пријаву и краћу биографију кандидат подноси
валидне доказе о завршеној школи, о положеном стручном испиту, радном искуству
у области образовања и васпитања, држављанству, неосуђиваности и здравственој и
психофизичкој способности за рад са ученицима (документа не старија од 6 месеци),
као и прилоге којима доказује своје стручноорганизаторске и друге квалитете. Кандидати треба да доставе свој план и програм
рада и развоја школе за мандатни период
од четири школске године. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 011/2784-581.
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ош „светИ сава“

11224 Врчин, 29. новембра 15
тел. 011/8053-467, 8055-527, 8055-285
е-mail: оs-svsava@open.telekom.rs
www: оs-svetisava.еdu.rs

1. Професор биологије

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања

2. Професор енглеског језика
са 70% радног времена

3. Професор хемије

са 60% радног времена

4. Професор географије

са 75% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог
са изборне функције у локалној
самоуправи

7. Доцент за ужу научну област
Инжењерска геологија

унИверзИтет у Београду
елеКтротехнИЧКИ
ФаКултет

на одређено време од пет година

11000 Београд
Булевар краља Александра 73

8. Асистент за ужу научну област
Зградарство

Асистент за ужу научну област
Електроенергетски системи

на одређено време од три године

9. Асистент за ужу научну област
Геодезија у инжењерским
областима

Асистент за ужу научну област
Електромагнетика, антене и
микроталаси

на одређено време од три године

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

УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: завршен биолошки факултет-VII степен; за радно место под бр. 2: завршен филолошки
факултет, дипломирани филолог енглеског
језика и књижевности; за радно место под
бр. 3: завршен хемијски
факултет; заслужба
радНационална
грађевИнсКИ ФаКултет
но место под бр. 4: завршен географски
унИверзИтета
у Београду
факултет (чл. 8 Закона
о
основама
систеза запошљавање
11000 Београд
ма образовања и васпитања). Потребно је
Булевар краља Александра 73
да кандидат има држављанство Републике
тел. 011/3218-553
Србије, да се против њега не води кривични поступак, односно да није осуђиван за
Расписује конкурс за избор у звање и
кривично дело које онемогућава рад у прозаснивање радног односа:
свети, оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, кратку биографију,
1. Редовни професор за ужу
да има психичку, физичку и здравствену
научну област Механика флуида
способност са рад са ученицима - школа
и хидраулика
прибавља доказ о провери психофизичких
способности кандидата; школа прибавља
2. Редовни професор за уже
доказ да кандидат није осуђиван правоснаучне области Премер и
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осноуређење земљишне територије
вама система образовања и васпитања.
и Моделирање и менаџмент у
Лекарско уверење о поседовању психичгеодезији
ке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима подноси се пре
3. Ванредни професор за ужу
закључивања уговора о раду. Кандидат
научну област Менаџмент и
се прима у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
технологија грађења
сарадника у основној школи („Сл. гласник
на одређено време од пет година
РС - Просветни гласник“, бр. 3/10 и 25/10)
и чл. 120 став 1 Закона о основама систе4. Ванредни професор за ужу
ма образовања и васпитања („Сл. гласник
научну област Xидротехничке
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Конкурс је отворен
конструкције и објекти
8 дана од дана објављивања у публикацији
на одређено време од пет година
„Послови“. Пријаве слати на адресу школе;
број тел. 011/8053-467.

10. Асистент за уже научне
области Фотограметрија
и даљинска детекција и
Земљишни информациони
системи

на одређено време од три године
УСЛОВИ: За радна места под бр. 1, 2, 3, 4,
5, 6 и 7: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој припада
наставни предмет. За радна места под бр.
8, 9 и 10: VII/1 степен стручне спреме из
уже научне области за коју се бира (студент докторских студија), у складу са чл. 72
став 1 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/2010). Кандидати који конкуришу, поред општих услова,
треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању и
Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду,
списак научних радова и оверен препис
дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се узимати у разматрање.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Пр
на
бу
ис

средЊа шКола
Гроцка, Ужичка 2
тел. 011/8500-531

САЈМОВИНаставник економске групе
предмета
ЗАПОШЉАВАЊА
са 50% радног времена, на одређено
време до повратка радника коме
мирује радни однос

НАЈКРАЋИ ПУТ
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Уз
пријаву на конкурс приложити: доказ о
поседовању држављанства Републике
ДО
ПОСЛА
5. Ванредни професор за
Србије; оверен препис/фотокопију сведо-

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

ужу научну област Геодетске
чанства о степену стручне спреме; доказ
референтне мреже и
да против лица није покренут кривични
одређивање гравитационог
Националнапоступак;
службаCV са сликом. Школа није у обапоља
вези да враћа конкурсну документацију.

за запошљавање
на одређено време од пет година
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
6. Ванредни професор за
непотпуне пријаве неће бити узете у разужу научну област Геодетска
матрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на
картографија
бројеве телефона: 011/8500-720, 8500-531.
на одређено време од пет година

Обуке и су
за запошљ
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Обуке и субвенције (за запошљавање)

Друштвена
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Наука и образовање

ФаКултет за
оБразоваЊе
дИПломИранИх
ПравнИКа И
дИПломИранИх
еКономИста за
руКоводеЋе Послове
11070 Нови Београд
Старо сајмиште 29
тел. 011/213-23-72, 313-12-46

Наставник у свим звањима за
ужу област Економија
Наставник у свим звањима за
ужу област Менаџмент
Наставник у свим звањима за
ужу област Рачуноводство
Наставник у свим звањима за
ужу област Информациони
системи и технологије
УСЛОВИ: високо образовање и виши нивои
образовања у складу са одредбама Закона
о високом образовању и Статутом Факултета. Пријаве са дипломом о високом и
вишим нивоима образовања, одлуком о
последњем избору у звање, биографијом
(CV), списком радова, уверењем о држављанству, изводом из матичне књиге рођених, фотокопијом личне карте и уверењем
да се против кандидата не води кривични
поступак, доставити на наведену адресу, са
назнаком: „За конкурсну комисију“.

Национална
служба
унИверзИтет
у Београду
за
запошљавање
математИЧКИ ФаКултет
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Асистент за научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија који је
студије првог степена завршио са укупном
просечном оценом најмање 08,00 или VII/2
степен стручне спреме, академски назив
магистра наука. Ближи услови за избор
утврђени су чл. 71 ст. 1 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010)
и чл. 91 Статута Математичког факултета.

Ванредни професор за
научну област Рачунарство и
информатика
на одређено време од 60 месеци

Ванредни професор за научну
област Алгебра и математичка
логика
на одређено време од 60 месеци, са
10% радног времена

Ванредни професор за научну
област Математичка логика
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области за коју се бира; ближи
услови за избор утврђени су чл. 71 ст. 1
Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 44/2010) и чл. 91 Статута Математичког факултета.
ОСТАЛО: Уз молбу потребно је поднети и
биографију, копију дипломе, списак научних радова и радове. Молбе са потребним
документима могу се доставити Факултету
или лично предати секретаријату Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

ФаКултет за
стратешКИ И оПератИвнИ
менаЏмент

Наставник за ужу област
Италијански језик

УСЛОВИ: високо образовање и виши нивои
образовања у складу са одредбама Закона
о високом образовању и Статутом Факултета. Пријаве са дипломом о високом и
вишим нивоима образовања, одлуком о
последњем избору у звање, биографијом
(CV), списком радова, уверењем о држављанству, изводом из матичне књиге рођених, фотокопијом личне карте и уверењем
да се против кандидата не води кривични
поступак, доставити на наведену адресу, са
назнаком: „За конкурсну комисију“.

Доцент за ужу научну област
Психологија и педагогија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије (III
степен).

Самостални уметнички
сарадник на Катедри за гудачке
инструменте
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II
степен).
ОСТАЛО: Услови за радна места одређени
су Законом о високом образовању и Статутом Факултета. Пријаве са наведеном мејл
адресом и доказима о испуњавању услова
конкурса подносе се Факултету музичке
уметности у Београду, а попуњени Образац 2 се доставља на мејл: kadrovska@fmu.
bg.аc.rs. Све информације се могу добити
у Општој служби Факултета, а Образац
2 се може преузети са сајта Факултета:
www.fmu.bg.аc.rs. Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа, као и пријаве без
потребне документације, неће се узимати у
разматрање.

Доцент за научну област
Нумеричка математика и
оптимизација

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

на одређено време од 60 месеци

на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца

Шанса за младе

Ванредни професор за научну
област Математичка анализа
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Први утисак је
на одређено време најважнији
до повратка
–
раднице са боловања
будите
Наставник грађанског
васпитања
испред свих
Наставник разредне наставе

на одређено време до 30.06.2013.
године

Наставник географије

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Психолог школе

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

11070 Нови Београд
Старо сајмиште 29
ош „јосИФ ПанЧИЋ“
тел. 011/2132-372,
3131-246ЗАПОШЉАВАЊА
САЈМОВИ
11000 Београд, Пожешка 52
тел. 011/3554-845

Доцент за научну област
Топологија

на одређено је
време
од 60 месеци
Школа
знање,
посао је занат

унИверзИтет уметностИ
ФаКултет
музИЧКе уметностИ

Национална служба
за запошљавање

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању. Кандидат мора да поседује
одговарајућу стручну спрему, предвиђену Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи. Пријаве за заснивање радног
односа достављају се са одговарајућом
документацијом, којом се доказује испуњеност услова (фотокопија дипломе; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држа-

Обуке и субвенције
за запошљавање

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

Наука и образовање
вљанству). Фотокопије тражених докумената морају бити оверене. Лекарско уверење кандидат доставља пре закључивања
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - кандидат сам доставља. Кандидат
који испуњава услове дужан је да се подвргне провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

основна шКола
„момЧИло ЖИвојИновИЋ“
11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел/факс: 011/8231-388

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Дубони

Наставник географије

са 35% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Дубони
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечен
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, до 10.09.2005. године или
стечено високо образовање на студијама
првог степена, студијама у трајању од три
године или више образовање у наведеном
занимању, у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи; да је
кандидат држављанин 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 има психичку,
здравствену и физичку способност за рад
са ученицима. Уз молбу кандидат прилаже:
оверену копију дипломе, оверену копију
уверења о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Пријава се подноси на
горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла
ИнФормИсаност
сИгурност
самоПоуздаЊе

ПредшКолсКа установа
„11. аПрИл“

унИверзИтет у Београду
ФаКултет за
ФИзИЧКу хемИју

11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2671-861

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

Сарадник у звању сарадника
у настави за област Физичка
хемија

Ликвидатор зараде радника
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
економска школа, рад на рачунару (Wоrd,
Еxcel).

Медицинска сестра на
превентивној здравственој
заштити
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: I степен високих студија, VI или
IV степен стручне спреме, виша медицинска школа или средња медицинска школа
педијатријског или општег смера.

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: студент мастер академских студија; просечна оцена на основним студијама најмање 08,00; неосуђиваност за
кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању. Остали услови утврђени одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05),
у складу са којима ће бити извршен избор.
Пријаве са биографијом и доказима о
испуњености услова конкурса доставити
архиви Факултета, на наведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Дефектолог

на одређено време до 6 месеци
17 извршилаца
УСЛОВИ: II степен високих студија или
VII/1 степен стручне спреме, факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацијуолигофренолог, соматопед.
ОСТАЛО: Оверене фотокопије (не старије од 6 месеци) доказа о стручној спреми и уверења о држављанству доставити
искључиво поштом на наведену адресу, са
назнаком радног места за које се кандидат
пријављује. Изабрани кандидат је дужан
да пре заснивања радног односа достави
лекарско уверење и санитарну књижицу.

шКола за Бродарство,
БродоградЊу И
хИдроградЊу
11000 Београд, Милоша Поцерца 2
тел. 011/2644-396

Наставник енглеског језика

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност.

Наставник географије,
саобраћајне географије и
метеорологије

са 95% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

технИЧКа шКола
„новИ Београд“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 25
тел. 011/216-35-32

Спремачица

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

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да
кандидати нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми и фотокопију уверења о
држављанству.

ОСТАЛО: Кандидати треба да поднесу:
оверену копију дипломе; оверену копију
уверења о положеном стручном испиту
(ако поседују); копију извода из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству
Републике Србије; уверење да нису кажњавани и да се против њих не води кривични
поступак; здравствено уверење. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве доставити на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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унИверзИтет у Београду
ФИзИЧКИ ФаКултет
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Ванредни професор за ужу
научну област Физика честица и
поља
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука и остали
услови утврђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), Статутом и Правилницима Физичког факултета и Универзитета у Београду; неосуђиваност за кривична дела из
члана 62 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12). Пријава треба да садржи: биографију; оверен препис дипломе; опис досадашње наставне активности; опис досадашње научне активности; преглед научних
резултата; списак наставних и научних
публикација; списак цитата; најважније
публикације. Пријаву доставити у штампаној и едитабилној електронској форми (tеx
или doc формат), у складу са темплејтом
који се налази на сајту Физичког факултета: www.ff.bg.аc.rs. Пријаву са доказима
о испуњености услова конкурса доставити
Деканату Физичког факултета, на наведену
адресу (3. спрат, соба бр. 652), у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

ИсПравКа огласа
архИтеКтонсКо
технИЧКа шКола

ПредшКолсКа установа
„БошКо Буха“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

11000 Београд
Војислава Илића 78
тел/факс: 011/2412-127
e-mail: аtd@аts.еdu.rs

Васпитач-приправник

Оглас објављен 28.11.2012. године
у публикацији „Послови“ и допуњен
05.12.2012. исправља се за радно
место: наставник теоријске наставе
за ужестручне предмете, у погледу
процента радног времена, тако што
уместо: са 50% радног времена, треба да стоји: са 33% радног времена.
У осталом делу оглас и допуна огласа
остају исти.

друга еКономсКа
шКола
11000 Београд
Господара Вучића 50
тел. 011/6440-132

Наставник енглеског језика
Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка
одсутног радника

УСЛОВИ: професор енглеског језика и књижевности.

Наставник физичког васпитања

ПонИштеЊе КонКурса
ФаКултет уметностИ
ФаКултет ПрИмеЊенИх
уметностИ
11000 Београд, Краља Петра 4

Конкурс објављен 18.01.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник (сва
звања) за ужу уметничку област
Примењено сликарство, предмет:
Основе зидног сликарства и Основи
монументалног сликарства, на Одсеку примењено сликарство. Учесници
конкурса могу подићи своју документацију и радове сваког радног дана,
у времену од 10,00 до 13,00 сати, у
секретаријату Факултета (правна
служба), на наведеној адреси.

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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УСЛОВИ: професор физичког васпитања,
дипломирани педагог физичке културе,
професор физичке културе, дипломирани
тренер са назнаком спортске гране, дипломирани организатор спортске рекреације,
дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања-мастер.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 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 РС. Кандидат за радно место
наставника је лице које је стекло одговарајуће високо образовање предвиђено чл.
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе одговарајућег
степена и врсте стручне спреме; оверену
фотокопију уверења о држављанству РС.
Неће се разматрати неблаговремене, непотпуне, као ни пријаве уз које нису приложени докази који се траже конкурсом и
оних кандидата који не испуњавају услове
у погледу врсте и степена стручне спреме.
Пријаве доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса.
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на одређено време до 24 месеца-лице
које први пут заснива радни однос или
лице које је радило краће од времена
утврђеног за приправнички стаж
УСЛОВИ: високо образовање васпитача
на студијама првог степена или студијама
другог степена или студијама у трајању
од три године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
више образовање васпитача. Кандидат
мора да има образовање из психолошких,
педагошких, методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Еврпоским системом преноса бодова, без обзира на радно искуство;
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом - уверење о
здравственој способности; да није осуђиван 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.

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање васпитача
на студијама првог степена или студијама
другог степена или студијама у трајању
од три године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
више образовање васпитача, без обзира на
радно искуство; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом - уверење о здравственој способности; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.

Спремачица

са пробним радом до 4 месеца
2 извршиоца

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Сервирка

са пробним радом до 4 месеца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
школа, без обзира на радно искуство, уверење о здравственој способности, да кандидат 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: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми или уверења о стеченој
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стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља
службеним путем. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања, на адресу
установе, поштом или лично, у времену од
09,00 до 15,00 часова.

унИверзИтет уметностИ
у Београду
ФаКултет
лИКовнИх уметностИ

ош „вуК КараЏИЋ“

на одређено време од три године

11000 Београд, Таковска 41
тел. 011/3237-312, 3221-239

Домар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: средња стручна спрема, грађевинског смера.

Спремачица
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: општа здравствена способност;
да је кандидат држављанин Републике
Србије.

ош „ИсИдора сеКулИЋ“
11000 Београд, Гаврила Принципа 42
тел. 011/7614-735

Наставник разредне наставе и
продуженог боравка
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Наставник разредне наставе и
продуженог боравка

на одређено време до истека мандата
директору, коме мирује право на радно
место са кога је изабран
УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и услове утврђене чланом 120 став 1 тач. 1 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања
(докази о испуњавању услова достављају
се уз пријаву на конкурс). Лекарско уверење се доставља након доношења одлуке о избору кандидата. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о
Друштвена
одговорност
поседовању
држављанства
РС (уверење о
држављанству); оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми;
ПРИОРИТЕТИ
У или венизвод из
матичне књиге рођених
чаних. Непотпуне и неблаговремене пријаЗАПОШЉАВАЊУ
ве неће бити разматране.

ош „дИша ђурђевИЋ“
11560 Вреоци, Другог октобра 8
тел. 011/8144-008

Професор разредне наставе

11000 Београд, Рајићева 10
тел. 011/2181-214

за рад у издвојеном одељењу Нови
Медошевац

Сарадник у звању асистента
за ужу уметничку област
Сликарство, предмет: Пластична
анатомија

Наставник математике

за 67% радног времена, за рад у
матичној школи Вреоци

Наставник српског језика

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће уметничке области; смисао за
наставни рад и други услови прописани
Законом о високом образовању и Статутом
Факултета. Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу пет оригиналних
сликарских радова, мапу цртежа, мапу анатомских цртежа и три писана рада из области пластичне анатомије.

Сарадник у звању асистента
за ужу уметничку област
Сликарство, предмет: Сликарска
технологија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће уметничке области; смисао за
наставни рад и други услови прописани
Законом о високом образовању и Статутом
Факултета. Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу пет оригиналних
сликарских радова и три писана рада из
области сликарске технологије.

Сарадник у звању асистента
за ужу уметничку област
Сликарство, предмет: Зидно
сликарство

за 72% радног времена, на одређено
време за рад у матичној школи Вреоци
УСЛОВИ: Потребно је да кандидати
испуњавају све услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи. Рок за пријављивање
је осам дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс приложити:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању
држављанства Републике Србије. Пријаве,
са назнаком: „За конкурс“, подносе се на
горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

основна шКола
„војИслав воКа савИЋ“
11550 Лазаревац
Доситеја Обрадовића 4
тел. 011/8123-229

Наставник математике

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

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће уметничке области; смисао за
наставни рад и други услови прописани
Законом о високом образовању и Статутом
Факултета. Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу пет оригиналних
радова у материјалу (мозаик, фреска) и
мапу цртежа.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву прилажу
и доказе о испуњености услова конкурса:
биографију, библиографију, списак радова на формулару који се може преузети у
Секретаријату. Пријаве са прилозима подносе се Факултету ликовних уметности у
Београду, Рајићева 10, у времену од 10,00
до 13,00 сати, а радови у Булевару војводе
Путника 68, на Сликарском одсеку, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Информације на број телефона: 011/2181214.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
наведеног занимања, без обзира на радно
искуство.

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
наведеног занимања.

Наставник техничког и
информатичког образовања
за 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
одговарајућег занимања.

Наставник физике

за 40% радног времена

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
Наставник математике
Национална служба
за запошљавање

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
наведеног занимања.
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ОСТАЛО: да кандидати имају одговарајуће
образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студијемастер, 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 или на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да поседују стручну спрему у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012); да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Кандидат уз пријаву на конкурс доставља: диплому или оверен препис дипломе о одговарајућем образовању, уверење
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима
(подноси се пре закључења уговра о раду),
уверење да није осуђиван (прибавља установа), уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање.

ош „БранКо радИЧевИЋ“
Земун, Батајница
Браће Михајловић Трипић 2

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
запослене са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Просветни гласник“, бр.
11/2012); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); држављанство
РС; неосуђиваност за кривична дела из чл.
120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља
школа). Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту или испиту за
лиценцу (важи за кандидате који нису приправници); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); CV. Пријава на конкурс мора садржати актуелни
број фиксног и мобилног телефона и тачну
адресу пребивалишта. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са документима којима
се доказује испуњеност услова конкурса
доставити на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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„техноарт Београд“
шКола за машИнство
И уметнИЧКе занате
11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2415-322

Наставник машинске групе
предмета

на одређено време преко 60 дана

Наставник машинске групе
предмета

са 95% радног времена, на одређено
време преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер машинства.

Наставник географије

са 40% радног времена, на одређено
време преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани географ, професор географије.
ОСТАЛО: да кандидат има: 1. стечено одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4.
држављанство Републике Србије. Докази о
испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тач. 2
овог члана пре закључења уговора о раду.
Доказ из тач. 3 прибавља установа. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, недопуштене, наразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, одбацују
се закључком против кога није допуштена
посебна жалба.

„техноарт Београд“
шКола за машИнство
И уметнИЧКе занате
11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2415-322

Наставник српског језика и
књижевности
са 39% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за
српски језик и књижевност.

Наставник предмета Материјали
и технике и практичног рада, на
образовном профилу: грнчар

Помоћни наставник у
радионици, на образовном
профилу: јувелир уметничких
предмета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, златар.

Координатор практичне наставе
за уметничке образовне
профиле
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ликовни уметник-сликар.
ОСТАЛО: да кандидат има: 1. стечено одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4.
држављанство Републике Србије. Докази
о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из
тач. 2 овог члана пре закључења уговора
о раду. Доказ из тач. 3 прибавља установа. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, одбацују се закључком против кога није
допуштена посебна жалба.

ош „драЖеваЦ“
Дражевац, Дражевац 146
тел. 011/8780-114

Наставник енглеског језика

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: степен стручне спреме у наведеном занимању, према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи и
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012).
Кандидати треба да испуњавају услове из
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/2011) и да уз пријаву поднесу
следећа документа: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, односно венчаних (не старије од
6 месеци), оверену фотокопију уверења о
држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење надлежног суда да нису под
истрагом, нити да је против њих подигнута
оптужница за кривично дело из надлежности тог суда. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани керамичар, дипломирани сликар
керамичар, дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек.
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бор

основна шКола
„Павле ИлИЋ вељКо“
19330 Прахово, Кнез Михајлова 1
тел. 019/524-050

Наставник грађанског
васпитања у другом циклусу
основног образовања и
васпитања
са 20% радног времена, за рад у
Прахову и издвојеном одељењу у
Радујевцу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005
и 54/2009), Законом о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и у
складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидати треба да имају одговарајуће образовање, у складу са одредбама Закона о
основама система образовања и васпитања
и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака; директор врши ужи избор
кандидата које упућује на проверу, у року
од осам дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о неосуђиваности прибавља
школа); држављанство Републике Србије.
Кандидати су дужни да доставе пријаву на
конкурс и следеће доказе, у оригиналу или
у овереној фотокопији: диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству које
није старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених - издат на новом обрасцу, доказ да су у складу са прописом којим
се уређује стално стручно усавршавање
и стицање звања наставника, васпитача
и стручних сарадника савладали програм
обуке за извођење наставе из предмета
грађанско васпитање за одговарајући разред, односно доказ да су претходно завршили неки од следећих програма: Обука за
наставника грађанског васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава кроз учење, Едукација за ненасиље,
Речи су прозори и зидови, Чувари осмеха,
Учионица добре воље, Култура критичког
мишљења, Буквар дечијих права, Дебатни
клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте или доказ
да имају завршен специјалистички курс за
наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи. Све
фотокопије докумената морају бити уред-

но оверене. Доказ о испуњености услова
да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима,
кандидати подносе пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично или
поштом, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

оБнављаЊе КонКурса
еКономсКо-трговИнсКа
шКола Бор
19210 Бор, Београдска 10

На основу плана уписа за школску
2012/2013. годину и наставних планова и
програма, Економско-трговинска школа
обнавља конкурс за оглашена радна места за наставнике, објављен у публикацији
„Послови“ 10.10.2012. године, и исказује се
потреба за радницима - наставницима:

ресторатерство; виши стручни радниккомерцијалист угоститељства.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
опште услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања,
Законом о раду и посебне услове прописане Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама и овом
одлуком. Кандидати достављају пријаве
Економско-трговинској школи Бор, Београдска 10. Уз пријаву, са назнаком радног места за које конкурише, кандидат
доставља следећа документа: диплому
или уверење о стручној спреми; уверење
о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених. Сва документа прилажу се у оригиналу или у овереном препису. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања.

Наставник здравственог
васпитања

ош „12. сеПтемБар“

Наставник екологије и
здравственог васпитања

Спремачица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, професор биологије. Кандидати треба да испуњавају опште услове
прописане Законом о основама система
образовања и васпитања, Законом о раду и
посебне услове прописане Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама и овом одлуком. Кандидати
достављају пријаве Економско-трговинској
школи Бор, Београдска 10. Уз пријаву, са
назнаком радног места за које конкурише, кандидат доставља следећа документа: диплому или уверење о стручној спреми; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених.
Сва документа прилажу се у оригиналу или
у овереном препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

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; држављанство РС. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о одговарајућем образовању
(завршена основна школа-I степен стручне
спреме), извод из матичне књиге рођених
и доказ да кандидат има држављанство
РС (уверење о држављанству РС). Остали
услови за пријем лица у радни однос доказиваће се у складу са чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања
(лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњаваности прибавља установа по службеној
дужности). Рок за пријављивање је 8 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити сву потребну документацију.

19250 Мајданпек, Пролетерска 49
тел. 030/581-057

са 10% радног времена

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

са 10% радног времена

еКономсКо-трговИнсКа
шКола Бор
19210 Бор, Београдска 10

Најкраћи пут
до посла

Наставник економске групе
предмета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста.

Наставник услуживања са
практичном наставом
са 65% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши
стручни радник технологије услуживања;
виши угоститељ који је стекао и образовање за техничара услуживања; ресторатер; менаџер хотелијерства, смер

Сајмови
запошљавања
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ИсПравКа КонКурса
ош „мИлан БлагојевИЋ“

ГњИлАнЕ

ош „светИ сава“

Паралово
Са истуреним одељењем у Понешу
38250 Гњилане-Шилово

Секретар

за рад у Паралову
УСЛОВИ: послове секретара могу обављати лица која испуњавају услове из чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања и покажу задовољавајуће
резултате на психофизичкој провери. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе-не старије од 6 месеци, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да кандидат није под
истрагом и да није осуђиван и лекарско
уверење. Пријаве слати на адресу школе.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

32240 Лучани, 4. децембар 35
тел. 032/817-412

Конкурс објављен 28.11.2012. године у
публикацији „Послови“, исправља се у
делу ОСТАЛО, тако што уместо: Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012), треба да стоји:
Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). У осталом делу конкурс је непромењен.

еКономсКа шКола
ЧаЧаК

32000 Чачак, Господар Јованова 1
тел. 032/344-793

Наставник немачког језика
за 67% радног времена

деЧјИ вртИЋ
„ПЧелИЦа маја“

Косовска Каменица, Велико Ропотово
тел. 0280/76-023

Васпитач

на одређено време
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, васпитач предшколских установа. Конкурсну документацију (диплома о завршеном
школовању, уверење о држављанству и
захтев) доставити лично у просторијама
вртића или на адресу: Дечји вртић „Пчелица Маја“, 38267 Ранилуг. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Контакт телефон:
0280/76-023.

за 80% радног времена

Наставник математике

на одређено време до краја школске
године, за 30% радног времена

Наставник рачунарства и
информатике

на одређено време до краја школске
године, за 70% радног времена

Наставник географије

на одређено време до 30.09.2014.
године (до истека првог мандата
директора школе), за 45% радног
времена

Наставник филозофије и логике
на одређено време до краја школске
године, за 20% радног времена

Ч АЧ А К

ПонИштеЊе КонКурса
деЧјИ вртИЋ
„наша радост“
32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

Конкурс објављен 05.12.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

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

Наставник математике

на одређено време до краја школске
године, за 56% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Општи услови за
заснивање радног односа у школи прописани су у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Посебни услови утврђени су одредбама Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и сарадника у настави у стручним школама („Службени гласник РС“, бр.
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/97, 14/97,
7/98, 3/99, 5/01, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04,
14/04, 5/05, 6/05, 11/05, 2/07, 4/07, 10/07,
7/08 и 11/08). Уз пријаву кандидат треба
да поднесе: оверену фотокопију дипломе
о одговарајућем степену и врсти стручне
Друштвена
одговорност
спреме,
уверење о држављанству.
Пријаве са доказима о испуњавању услова слати
на адресу школе. Рок за пријављивање је
У Неблаговре8 данаПРИОРИТЕТИ
од дана објављивања.
мене иЗАПОШЉАВАЊУ
непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

| Број 495 | 12.12.2012.

гИмназИја ИваЊИЦа

32250 Ивањица, 13. септембар 58
тел. 032/664-646

Наставник физике

у својству приправника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
по Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији: професор
физике, дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за примењену физику, дипломирани
физичар-информатичар, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар-истраживач, дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику, дипломирани физичар за примењену физику и информатику. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет
физика може да изводи и дипломирани
астроном, астрофизички смер. Осим општих услова и услова у погледу стручне
спреме, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове предвиђене законом: да
имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима
(доказује се лекарским уверењем); да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказује се изводом из казнене евиденције); држављанство Републике
Србије (уверење о држављанству). Пријаве са доказима о испуњавању услова слати
на адресу школе. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ош „КИрИло савИЋ“
32250 Ивањица
Кирила Савића бб
тел. 032/5661-209

Професор техничког образовања
за 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и посебне услове
прописане одредбама из чл. 8, 120 и 122
Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Пријаве
се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на
адресу школе или лично секретару школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПонИштеЊе дела
КонКурса
ош „сретен лазаревИЋ“
32252 Прилике
тел. 032/5462-106

Конкурс објављен 14.11.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се за радна места: професор француског језика, за 70% радног времена; професор математике; професор музичке културе, за 45% радног
времена. У осталом делу конкурс је
непромењен.

јАГодИнА

вИсоКа медИЦИнсКа
шКола струКовнИх
студИја
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2

Предавач за ужу област
Физикална медицина и
рехабилитација

на одређено време од 5 година
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
медицински факултет, специјализација из
физијатрије, способност за педагошки рад,
радно искуство у високошколском образовању.

Предавач за ужу област
Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
медицински факултет, специјализација из
области гинекологије и акушерства ужа
специјализација из фертилитета и стерилитета, способност за педагошки рад, радно искуство у високошколском образовању.

Наставник вештина за ужу
научну област Здравствена нега
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дефектолошки факултет, способност за
педагошки рад, радно искуство у високошколском образовању.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању,
Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са
биографијом и прилозима којима кандидат
доказује да испуњава услове конкурса слати
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава следеће
услове: да има одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, за наставника основне школе, педагога или психолога; лиценцу за наставника, педагога или психолога; најмање
5 година радног стажа у области образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс поднети: биографију
са кратким прегледом кретања у служби,
оверену фотокопију дипломе о високом
образовању, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, доказ о радном стажу у области образовања, извод
из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Уверење да
кандидат није осуђиван прибавља школа, а
лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља кандидат који буде
изабран. Директор се именује на период
од 4 године. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

ПредшКолсКа установа
„рада мИљКовИЋ“
35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел. 035/611-125

Економ
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, струка:
трговина, угоститељство и туризам, образовног профила-занимање: техничар продаје.

Спремачица
УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена
способност за рад, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања (прибавља установа по службеној дужности), да има држављанство Републике Србије, да је пунолетан. Уз пријаву
на конкурс доставити следећу документацију: оверену
копију дипломе
(сведочанНационална
служба
ство за спремачицу) о стеченој стручној
за запошљавање
спреми, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој спо-

собности за рад изабрани кандидати достављају након коначности одлуке о избору,
односно пре закључења уговора о раду.
Пријаве са кратком биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Доказе о испуњавању услова конкурса доставити у оригиналу или у
овереној копији. Уверење о држављанству
не сме бити старије од 6 месеци.

основна шКола
„момЧИло
ПоПовИЋ озрен“
35250 Параћин
Глождачки венац 23а
тел. 035/563-930

Наставник историје

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове предвиђене чл. 8 ст. 2 и чл. 120
Закона о основама система образовања и
васпитања, као и услове утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи;
да има одговарајуће образовање; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа); да
је држављанин РС. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да достави: доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију). Уверење о здравственој
способности доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају услове конкурса и који
уђу у ужи избор, који врши директор школе, биће упућени на претходну проверу
психифизичких способност за рад са децом
и ученицима, коју врши надлежна служба
за запошљавање. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање.

национална служба за
запошљавање

преквалификације
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
доквалификације
Стекните
конкурентСку
предноСт
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КосовсК А мИТровИЦ А

КИКИндА

ПредшКолсКа установа
„радост“
23320 Чока, Маршала Тита бб
тел. 0230/72-189

Секретар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, са положеним стручним
испитом за секретара (оверена фотокопија
дипломе о стеченом обраовању); уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених и да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Конкурсну документацију послати
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс-не отварати“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

ош „10. оКтоБар“
24410 Хоргош, Карасова 14
тел. 024/793-510

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене, најдуже до краја
школске године, тј. до 31.08.2013.
године, за рад у Малим Пијацама, у две
смене
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: стечено 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
10.09.2005. године, на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат 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; поседовање доказа о знању мађарског језика. Уз пријаву кандидат треба да
достави: диплому о стеченом образовању;
уверење о држављанству, доказ о знању
мађарског језика. Уверење о некажњавању установа ће прибавити службеним
путем. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у обзир. Молбе са потребном
документацијом, у затвореној коверти, са
назнаком: „За конкурс“, слати на горенаведену адресу.
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ПонИштеЊе КонКурса
еКономсКо-трговИнсКа
шКола „јован ЦвИјИЋ“
38236 Штрпце
тел. 0290/70-191

од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом (оверене фотокопије),
доставити поштом или лично, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

К рА Г У ј Е в А Ц

Конкурс објављен 10.10.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

основна шКола
„ПрвИ срПсКИ устанаК“

Поново оглашава
ош „неБојша јерКовИЋ“

Директор

34308 Орашац
Аранђеловац
тел. 034/744-090

Драгаш

за мандатни период од 4 године

Директор

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава
и следеће посебне услове: да има високо
образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09 и
52/11); лиценцу за наставника, педагога
или психолога; најмање 5 година радног
стажа у области образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 6 месеци или
да није правоснажном пресудом осуђен за
кривично дело против достојанства личности и морала. Уз пријаву са доказима о
испуњености услова конкурса и назнаком:
„Конкурс за директора школе“, доставити:
биографске податке; оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту-лиценци; потврду о радном
стажу са подацима о пословима и радним
задацима које је обављао; уверење да није
осуђиван, односно да не постоји забрана
обављања послова директора школе; уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима и уверење о држављанству Републике Србије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за пријаву је
15 дана.

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе
треба да има одговарајуће образовање из
чл. 8 став 2 Закона, за наставника основне
школе, за педагога или психолога, дозвола
за рад-лиценца, обука и положен испит за
директора школе, најмање пет година рада
у школи на пословима образовања и васпитања, као и да испуњава услове прописане чл. 120 став 1 Закона за пријем у радни
однос на пословима наставника, педагога
или психолога. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Рок за одлучивање по
конкурсу је 30 дана од дана истека рока за
подношење пријаве на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс доставити:
извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу, уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, потврду да се против њега не води
кривични и истражни поступак, потврду о
радном искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима.

ош „вуК КараЏИЋ“
38213 Прилужје
тел. 028/467-060

основна шКола
„треЋИ КрагујеваЧКИ
Батаљон“

Секретар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, према Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи;
оверена диплома о завршеном факултету;
извод из матичне књиге рођених; држављанство-да није старије од 6 месеци и
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за
која је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 6 месеци или да није
правоснажно осуђиван за кривично дело
против достојанства личности и морала;
да има психичку, физичку и здравствену
способност. Рок за пријављивање је 8 дана
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34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/302-160

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће високо образовања
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо
образовање стечено на студијама другог
степена-дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образо-
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вању или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, за наставника основне
школе, педагога или психолога; дозвола за
рад (лиценца за директора, ако је кандидат
поседује; кандидат који не поседује лиценцу за директора школе, дужан је да прође
обуку и положи испит у року од годину
дана од дана ступања на дужност, а према ближим условима и програму обуке које
ће прописати министар, у складу са чланом
59 Законом о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11); поседовање лиценце,
односно уверења о положеном стручном
испиту; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом
и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс
кандидат је у обавези да приложи: доказ
о држављанству Републике Србије (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); доказ о својим
стручним и организационим способностима
(необавезно). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације у вези са конкурсом
могу се добити у секретаријату школе и на
број телефона: 034/302-160. Рок за пријаву
је 15 дана.

средЊа шКола
„ђура јаКшИЋ“

34210 Рача, Карађорђева 94
тел. 034/751-281

Наставник стручних предмета
подручја рада електротехника:
Примена рачунара у
електротехници, Рачунарске
мреже и комуникација и
Програмирање
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“,
бр. 72/09 и 52/11). Сходно одредби члана
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања - наставник је лице
које је стекло одговарајуће образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05,
100/07 - аутентично тумачење и 97/08 и
44/10), почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање

4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године, односно има одговарајуће образовање
сходно одредбама члана 8 Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011). У подручју рада електротехника наставу и друге
облике образовно-васпитног рада из стручних предмета Примена рачунара у електротехници, Рачунарске мреже и комуникација
и Програмирање, може да изводи: дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;
дипломирани инжењер електронике сви
смерови осим индустријске енергетике;
дипломирани инжењер рачунарства; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора
о раду); поседовање држављанства Републике Србије; уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља установа. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.

Радник на одржавању чистоћеспремачица
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 72/09 и 52/11) и чланом 30 Правилника
о организацији и систематизацији послова
у СШ „Ђура Јакшић“ Рача, дел. број 1763 од
13.11.2012. године, односно да има одговарајуће образовање, завршену основну
школу; уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом
и ученицима (подноси се пре закључења
уговора о раду); поседовање држављанства Републике Србије; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља установа.
Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење доставља се по коначности одлуке о
избору кандидата. Фотокопије докумената
морају бити оверене, а уверења не смеју
бити старија од 6 месеци. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ПравнИ ФаКултет
у КрагујевЦу

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

Сарадник у звању асистента за
ужу грађанскоправну научну
област
на одређено време 3 године, са
условима из чл. 127 и 121 Статута
Правног факултета у Крагујевцу

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
магистар правних наука или VII/1 степен
стручне спреме, дипломирани правник;
други општи и посебни услови прописани
чланом 62 ст. 3 Закона о високом образовању, Статутом и другим актима Правног
факултета у Крагујевцу. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на
горенаведену адресу.

ПредшКолсКа установа
„наша радост“
34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Медицинска сестра васпитачког
смера
на одређено време

УСЛОВИ: средње образовање: медицинска
сестра-васпитач; радно искуство минимум
две године у установама образовања; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс приложити: биографске податке; диплому о завршеној средњој
школи; уверење о држављанству РС и
извод из матичне књиге рођених. Уверење
о здравственој способности подноси се пре
закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције прибавља установа. Пријаве
са доказима о испуњености услова подносе се на горенаведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за васпитача“.

К рА љ Е в о

ош „Бане мИленКовИЋ“
36216 Ново Село
тел. 036/631-825

Наставник руског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање утврђено Правилником 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); 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правоснажном пресудом за
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кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да
приликом подношења пријаве на конкурс
поднесу доказе о испуњености услова из
тач. 1 и 4. Доказ о испуњености услова из
тачке 2 прибавиће само изабрани кандидати, а доказ из тачке 3 прибавиће школа
по службеној дужности. Копије морају бити
оверене, а уверења не старија од 6 месеци.
Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Пријаве са потпуним документима
слати на адресу школе. Сва обавештења на
број телефона: 036/631-825.

основна шКола
„IV КраљеваЧКИ Батаљон“
36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник разредне наставе
Наставник физике

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
радног места помоћника директора
школе, односно до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
Услови конкурса у погледу стручне спреме одређени су сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007,
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008,
4/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008,
2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010) и одредбама чл. 8 и 121 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 72/2009 и 52/2011). Услови за пријем
у радни однос доказују се на основу члана 120 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 72/2009 и 52/2011): доказом о степену стручне спреме, односно одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија-не старија од шест месеци и подноси се уз пријаву на конкурс); доказом
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду); доказом о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа); уверењем о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци и
подноси се уз пријаву на конкурс); изводом
из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве слати у затвореним
ковертама, на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“ или лично код директора.
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ош „дИмИтрИје туЦовИЋ“
36000 Краљево, Доситејева 5
тел. 036/312-796

Наставник физике

за 20% радног времена

Наставник физичког васпитања
за 25% радног времена

Наставник математике

на одређено време, за 78% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат мора да испуњава следеће услове:
одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и
Правилником о организацији рада и систематизацији радних места; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (доставља изабрани
кандидат); 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); да је
држављанин Републике Србије. Пријаве са
одговарајућом документацијом (диплома,
уверење о држављанству-копија, извод из
матичне књиге рођених-копија) слати на
адресу школе или предати лично у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

ош „драган марИнКовИЋ“
36203 Адрани

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
по Правилнику о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће
образовање (одговарајућа врста и степен
стручне спреме предвиђен чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство РС.

Чистачица

са 50% радног времена
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Кандидат треба да има и општу
здравствену способност; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство РС.

| Број 495 | 12.12.2012.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Уз пријаву на конкурс поднети и одговарајућу документацију, којом се
доказује испуњеност услова предвиђених
Законом и Правилником, као и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених. Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по
службеној дужности, а лекарско уверење
се прилаже пре закључивања уговора о
раду. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве
слати на адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

гИмназИја

36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/319-760

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Наставник рачунарства и
информатике

на одређено време до повратка
радника са неплаћеног одсуства, са
95% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. За
наведена радна места конкуришу кандидати са високом образовањем који испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и
имају звање прописано Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Сл. гласник СРС-Просветни
гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004,
5/2005, 1/2007, 7/2008 и 8/2011). Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оригиналну диплому (или оверену фотокопију
исте) о стеченом прописаном звању; оригинално уверење о држављанству (или
оверену фотокопију истог)-не старије од 6
месеци; оригинални извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију истог
(може бити старији од 6 месеци). Пријаве
на конкурс, са потребном документацијом
о испуњености услова, доставити лично
или на адресу Гимназије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од осам дана
од дана истека рока за подношење пријава. 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. У случају нејасноћа, ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона:
036/319-760.
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Наука и образовање

ош „олга мИлутИновИЋ“
36220 Годачица
тел. 036/877-110

Наставник информатике и
рачунарства
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године или на студијама другог степена у складу са Законом о
високом образовању, почев од 10.09.2005.
године, и то: професор информатике; да
имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља
школа); да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе доказе да испуњавају
наведене услове: оверен препис дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; кратку биографију, са адресом и контакт телефоном; извод из матичне књиге рођених;
уверење надлежног здравственог органа-подноси се пре закључења уговора о
раду; уверење о држављанству Републике
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу:
ОШ „Олга Милутиновић“, Годачица, 36220
Чукојевац. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на
број телефона: 036/877-110.

шумарсКа шКола
Краљево

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

Наставник физике

за 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
У радни однос може да буде примљено
лице које има одговарајуће образовање, у
складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011); 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
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа);
држављанство Републике Србије. Кандидати уз пријаву подносе оверене фотокопије

следећих докумената: дипломе о степену
и врсти стручне спреме; уверења о држављанству РС. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаву
на конкурс, заједно са потребним документима, кандидати подносе у року од 8 дана
од дана објављивања, на адресу школе. У
пријави кандидати треба да наведу адресу и контакт телефон. Ближа обавештења
могу се добити на бројеве телефона:
036/352-800 или 352-332, код секретара
школе.

КрУшЕвАЦ

ош „светИ сава“

37206 Дворане
тел. 037/698-104

Професор географије

за 15% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
функције

Професор српског језика и
књижевности

за 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

Професор немачког језика
за 44,44% радног времена

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

Професор разредне наставе

Помоћни радник-хигијеничар

на одређено време, за рад у издвојеном
одељењу у Модрици

за 75% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Вучаку
УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је
држављанин Републике Србије. Уз пријаву
доставити: оверену копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Пријаве слати на наведену адресу.

вИсоКа шКола
струКовнИх студИја за
васПИтаЧе
37000 Крушевац
Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/439-754

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

Помоћни радник

на одређено време до повратка
запослене са боловања до годину дана
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни
да поднесу: оверену фотокопију дипломе
о стеченом степену стручне спреме, извод
из матичне књиге рођених, држављанство,
лекарско уверење, биографске податке са
прегледом кретања у служби. Уверења која
подносе кандидати морају бити оригинали или оверене фотокопије, не старије од
шест месеци. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

основна шКола
„јован јовановИЋ змај“

Наставник (реизбор) за
извођење наставе из наставних
предмета: Инклузивно
васпитање и образовање, Рад
са даровитим, Рад са децом
са посебним потребама,
Превенција поремећаја у
понашању

37242 Стопања
тел. 037/727-497

Помоћни радник

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

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање предвиђени су Законом о високом образовању
и Правилником. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Обука за
активнО
тражење
пОсла

ош „страхИЊа ПоПовИЋ“

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове из чл. 18 и 29 Правилника о организацији и систематизацији послова и
радних задатака; доказ о одговарајућем
образовању; доказ да има држављанство
Републике Србије (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); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (прибавља школа). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.
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Наука и образовање

основна шКола
„ЖИвадИн аПостоловИЋ“
37240 Трстеник
Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Школски педагог
УСЛОВИ: Поред услова прописаних Законом о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају и
услове предвиђене Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; диплома о потребној стручној спреми; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге
рођених. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду, уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се подносе у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, лично или на горенаведену
адресу.

ош „Иво лола рИБар“
37230 Александровац
Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник математике

са 20% радног времена, за рад
у издвојеном одељењу школе у
Лаћиследу

Наставник француског језика

са 40% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Злегињу

Наставник руског језика

са 10% радног времена, за рад у
матичној школи у Александровцу

Наставник музичке културе

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства, за рад у
издвојеним одељењима школе у
Доброљупцима и Злегињу

Наставник грађанског
васпитања-изборни предмет

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за рад у издвојеном
одељењу школе у Доброљупцима

Наставник разредне наставеприправник

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за рад у издвојеном
одељењу у Стублу
УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи.
Уз пријаву на оглас приложити: оверену
фотокопију дипломе или уверење о стеченом образовању; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству РС и
извод из матичне књиге рођених. Услов да
кандидат има психичку, физичку и здрав-
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ствену способност за рад са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем пре
закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ПредшКолсКа установа
„ПахуљИЦе“
37220 Брус
тел. 037/826-527

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 и
97/08), почев од 10. септембра 2005. године за васпитача или стручног сарадника,
дозвола за рад, обука и положен испит за
директора установе и најмање пет година
рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања; високо образовање
стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године за васпитача или
стручног сарадника, дозвола за рад, обука
и положен испит за директора установе и
најмање пет година рада у установи, након
стеченог одговарајућег образовања; високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање за васпитаче, дозвола за рад, обука и положен испит
за директора установе и најмање десет
година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања. Поред
наведених, кандидат мора да испуњава и
следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120
става 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом. Кандидат је дужан да уз
пријаву на конкурс достави: биографске
податке са прегледом кретања у служби,
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту, доказ о радном стажу у
области васпитања и образовања са подацима о пословима које је обављао-оверену
копију радне књижице и потврду установе
у којој је радио, оверену копију доказа о
положеном испиту за директора установелиценца за директора, оригинал уверења
да није под истрагом и да против њега
није подигнута оптужница (не старије од 6
месеци од дана подношења пријаве), уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, доказ о
општој здравственој способности-лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом.
Лекарско уверење о поседовању психич-
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ке, физичке и здравствене способности за
рад са децом подноси изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Уверење
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања за све кандидате
прибавља установа. Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже,
али је кандидат који буде изабран дужан
да исти положи у законском року. Пријаве на конкурс (са доказима о испуњавању
услова) достављају се на наведену адресу,
са назнаком: „Конкурс за директора“ или се
предају у установи, сваког радног дана, у
времену од 07,00 до 14,00 часова. Приложена документација не сме бити старија од
шест месеци. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања.

ош „светИ сава“

37265 Бачина, Маршала Тита бб
тел. 037/794-416

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује врсту
и степен стручне спреме у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број
72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012); 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
доставити: оверену фотокопију (препис)
дипломе о стеченој стручној спреми или
уверење о стеченом образовању; уверење
о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених; краћу биографију. Лекарско уверење о психофизичкој
способности за рад са децом кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. Уверење из казнене евиденције, о неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа по службеној дужности. Кандидати
који буду испуњавали услове конкурса,
а на основу ужег избора директора, пре
доношења коначне одлуке о избору биће
упућени на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
коју врши служба надлежна за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту и датуму провере
кандидати ће бити обавештени по истеку
рока за подношење пријава. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве и потребну документацију доставити на горенаведену адресу, у року од
8 дана, са назнаком: „За конкурс“. Додатне
информације могу се добити на број телефона: 037/794-416.
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лЕсКовАЦ

ИсПравКа огласа
ош „сИнИша јанИЋ“
16210 Власотинце
Михајла Михајловића 1

Оглас објављен 07.11.2012. године у
публикацији „Послови“, исправља се
за радно место: наставник математике, са 77% радног времена, и треба да гласи: наставник математике,
на одређено време до краја школске
2012/2013. године, са 77% радног
времена.

ош „БранКо радИЧевИЋ“
16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, а
најдуже до 31.08.2013. године, за рад
у издвојеном одељењу школе у Доњем
Бријању
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају одговарајуће
образовање из члана 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009 и 52/2011) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, број 11/2012); да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике
Србије. 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.
Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са децом кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, док
уверење из казнене евиденције прибавља
школа по службеној дужности. У поступку
одлучивања о избору наставника директор школе врши ужи избор кандидата које
упућује на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, пре
доношења коначне одлуке о избору. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту и датуму
провере кандидати ће бити обавештени по
истеку рока за подношење пријава. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, на број телефона: 016/782-206.

ош „воЖд Карађорђе“

ош „нИКола сКоБаљИЋ“
16000 Велико Трњане
тел. 016/242-368

16000 Лесковац
Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Библиотекар

Наставник математике

на одређено време до краја школске
године

са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника математике предвиђене Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012).

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, средња школа; уводна обука за педагошког асистента, без обзира на радно
искуство.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс, са кратком биографијом, кандидат треба да приложи (у
овереној фотокопији): диплому о завршеном одговарајућем образовању; уверење о положеном стручном испиту, ако
је положио овај испит, односно сертификат о уводној обуци за педагошког асистента; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван обезбеђује школа по
службеној дужности. Кандидат се упућује
на тестирање психофизичких способности
код Националне службе за запошљавање,
а ако је оно претходно извршено, навести
у пријави датум тестирања. Лекарско уверење да је кандидат психички, физички и
здравствено способан за рад са ученицима, доставља се пре закључивања уговора
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаву са документацијом
слати на адресу школе. Ближа обавештења
о конкурсу могу се добити на број телефона: 016/284-611.

нсЗ позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

Наставник математике
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
држављанство Републике Србије; да испуњавају услове у погледу стручне спреме сходно
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(подноси се пре закључења уговора о раду);
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) - прибавља
школа. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Докази о држављанству (уверење о држављанству) и стручној спреми (оверен препис/фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми) подносе се уз
пријаву на конкурс. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се
добити на број телефона: 016/242-368.

ош „славКо златановИЋ“
16204 Мирошевце

Наставник математике
Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запосленог са функције

Наставник разредне наставе

за рад у Доњој Оруглици, на одређено
време до краја текуће школске године

Наставник биологије

за рад у Доњој Оруглици, са 10%
радног времена, на одређено време до
краја текуће школске године

Наставник енглеског језика

за рад у Доњој Оруглици, са 11%
радног времена, на одређено време до
краја текуће школске године

Наставник ликовне културе

за рад у Доњој Оруглици, са 5% радног
времена, на одређено време до краја
текуће школске године

Наставник музичког васпитања

за рад у Доњој Оруглици, са 5% радног
времена, на одређено време до краја
текуће школске године

Наставник српског језика

за рад у Доњој Оруглици, са 22%
радног времена, на одређено време до
краја текуће школске године
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Наставник математике

за рад у Доњој Оруглици, са 22%
радног времена, на одређено време до
краја текуће школске године

Наставник историје

за рад у Доњој Оруглици, са 10%
радног времена, на одређено време до
краја текуће школске године

Наставник француског језика

за рад у Мирошевцу и издвојеним
одељењима, на одређено време до
повратка запослене са одсуства ради
неге детета

САЈМОВИ
Наставник
физичког васпитања
ЗАПОШЉАВАЊА

на одређено време до повратка
запосленог са функције

Помоћни радник

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

за рад у Доњој Оруглици, са 50%
радног времена

Помоћни радник

за рад у Горњој Оруглици, са 50%
радног времена

Национална служба

запошљавање
УСЛОВИ: за
Кандидат
треба да испуњава
опште услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајућу високу стручну
спрему према Правилнику о врсти стручне
спреме наставног особља за рад у основној школи; за помоћне раднике: завршена
основна школа; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је
држављанин Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс приложити: доказ о поседовању
држављанства РС; доказ о одговарајућем
образовању; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима - подноси се
пре закључења уговора о раду. Доказ да
кандидат није осуђиван прибавља школа.
Провера психофизичких способности за
рад са децом и ученицима спровешће се у
сарадњи са надлежном службом за послове запошљавања. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Одлука о избору кандидата донеће се у
року од 8 дана од дана добијања мишљења
Школског одбора.

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Први утисак је
гИмназИја лесКоваЦ
16000 Лесковацнајважнији –
будите
Професор енглеског
језика
испред
УСЛОВИ: Кандидат
треба да свих
има одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије)
у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; образовање у складу
са чл. 8 став 4 и чл. 121 став 9 Закона о
основама система образовања и васпитања, 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 складу са Европским системом преноса бодова; да испуњава услове
у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији; да има
психичку,
физичку
и здравствену способОбуке
и субвенције
ност за рад са децом и ученицима; да није
за запошљавање
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. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. Остала документа којима доказује
испуњеност конкурсних услова, кандидат
доставља уз пријаву на конкурс, у оригиналу или у овереној фотокопији. У поступку
одлучивања о избору кандидата директор
врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну проверу психофизичких способности, у року од 8 дана од дана истека рока
за подношење пријава. Проверу психофизичких способности врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Унапредите
своје
пословање

Једнакост
на тржишту
рада
Подршка
запошљавању особа
са инвалидитетом
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хемИјсКо
технолошКа шКола
„БоЖИдар ђорђевИЋ
КуКар“
16000 Лесковац, Влајкова 94
тел. 016/282-630

Професор технологије
графичког материјала

са 10% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године

Професор познавања препарата
са 10% радног времена, на одређено
време до повратка запослених са
функције, за школску 2012/2013.
годину
2 извршиоца

Професор загађивања и заштите
воде
са 15% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције, за школску 2012/2013.
годину

Професор организације
пословања

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције, за школску 2012/2013.
годину

Професор технологије
фармацеутских производа

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције, за школску 2012/2013.
годину

Професор контроле квалитета
сировина и производа

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка заспосленог са
функције, за школску 2012/2013.
годину

Професор технолошких
операција

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције, за школску 2012/2013.
годину

Професор економике и
организације производње

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције, за школску 2012/2013.
годину

Професор историје

са 65% радног времена, на одређено
време

Професор аутоматске обраде
података

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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Професор основа
електротехнике и електронике

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Професор латинског језика

са 33,33% радног времена, на
одређено време до краја школске
2012/2013. године

Професор психологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
све услове из чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05,
6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11 и 8/11);
да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву
на конкурс приложити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испитулиценци; уверење о држављанству (не
старије од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и на број телефона: 016/282-630.

ош „вуК КараЏИЋ“
16251 Печењевце
Воје Митровића 4
тел. 016/791-115

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидат је дужан да уз пријаву достави: диплому о стеченом основном образовању, извод
из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да кандидат није
осуђиван и да није под истрагом и лекарско
уверење. Сва тражена документа могу се
доставити у оригиналу или у овереном препису и не могу бити старија од 6 месеци.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са потребном
документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Наставник здравствене неге
и рехабилитације, основа
масаже, физикалне терапије,
кинезиологије, кинезитерапије и
специјалне рехабилитације

технИЧКа шКола са
домом уЧенИКа
„мИлентИје ПоПовИЋ“
16215 Црна Трава
тел. 016/811-114

за 74% норме часова

Стручни сарадник у настави
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
односно одговарајуће високо образовање:
завршен факултет одговарајућег смера,
сходно Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, дипломирани социолог. Уз пријаву на конкурс
доставити следећа документа: доказ о
стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених и пријаву
на конкурс.

лоЗнИЦ А

средЊа шКола
„светИ сава“

15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Наставник интерне медицине са
негом
за 37% норме часова

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

Наставник инфектологије са
негом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације.

Наставник за опште стручне
предмете за подручје рада
здравство и социјална заштита
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине.

Професор филозофије
за 36% норме часова

УСЛОВИ: професор филозофије, дипломирани филозоф; наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
филозофија може да изводи и професор
филозофије и социологије; на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије) у
складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10), почев од
10.09.2005. године на основним студијама у трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године.

Професор основа
електротехнике и електронике
за 22% норме часова

за 20% норме часова

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

Наставник хирургије са негом
за 37% норме часова

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

Наставник неуропсихијатрије са
негом
за 20% норме часова

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

Наставник педијатрије са негом
за 17% норме часова

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

Наставник гинекологије и
акушерства са негом
за 17% норме часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста гинекологије и
акушерства.

УСЛОВИ: дипл. инжењер електротехнике,
дипл. инжењер електронике, професор
физике, дипл. физичар, мастер физичар,
мастер инжењер електротехнике и рачунарства; на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије) у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентичко тумачење, 97/08,
44/10), почев од 10.09.2005. године; на
основним студијама у трајању од четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године.

Наставник технолошке
групе предмета за подручје
рада хемија, неметали и
графичарство

на одређено време до краја школске
године
УСЛОВИ: дипл. инжењер технологије, сви
одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10), почев од 10.09.2005. године, на
основним студијама у трајању од четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године.
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Професор математике

за 30% норме часова, на одређено
време до краја школске године
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар информатичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство
и информатику, дипломирани математичар математика финансија; на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије) у
складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10), почев од
10.09.2005. године, на основним студијама у трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године.
ОСТАЛО: Поред услова утврђених законом
и услова у погледу стручности наведених
за наставнике, кандидати треба да испуњавају и друге посебне услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима, да су држављани РС,
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Као доказе о
испуњавању услова, кандидати уз пријаву
са кратком биографијом подносе: оверену фотокопију дипломе; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а
уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се подносе на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс за наставника“, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Лица која испуњавају услове конкурса и која уђу у ужи избор упућују се
на проверу психофизичких способности
у надлежну службу за послове запошљавања, а о датуму и времену провере психофизичких способности кандидати ће бити
обавештени од стране школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, одговарајући степен
и врста образовања према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012); кандидат мора да има 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
(доставити оверену потврду као доказ о
стеченом образовању); држављанство РС;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси се пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом);
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа; извод из матичне књиге рођених. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
доставе: оверен препис дипломе о завршеном образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену копију). У
поступку одлучивања о избору наставника, директор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени на претходну
проверу психофизичких способности. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. О времену и
месту провере изабрани кандидати биће
накнадно обавештени. Пријаве са кратком
биографијом и контакт телефоном слати
на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ош „мИКа мИтровИЋ“
15309 Брезјак
тел. 015/843-097

15308 Јадранска Лешница
тел. 015/852-501

Наставник физичког васпитања
са 71% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011)
које је стекао 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
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са 89% радног времена (16 часова
недељно)

Професор математике

са 23% радног времена (4 часа
недељно), на одређено време

Професор немачког језика

са 78% радног времена (12 часова
недељно)

Професор биологије

са 40% радног времена (8 часова
недељно)

Професор ликовне културе

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
траженом занимању; одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне
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нИш

доПуна огласа
уметнИЧКа шКола
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/523-543

Оглас објављен 05.12.2012. године у
публикацији „Послови“, допуњује се
за радно место: наставник историје
уметности, у делу УСЛОВИ, тако што
се додаје: високо образовање стечено у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије)
или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, а у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним
школама („Службени гласник РСПросветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005,
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008 и 8/2011).

гИмназИја
„светозар марКовИЋ“
18000 Ниш, Бранка Радичевића 1
тел. 018/242-984

Професор математике

ош „Краљ алеКсандар I
КарађорђевИЋ“

спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи; физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима;
уверење да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; уверење о држављанству. Пријаве
са потребним документима подносе се на
адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа.

Наставник српског језика и
књижевности

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску
књижевност и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним
језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности
и језика; професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским језици-
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ма; дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима.

Наставник хемије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор хемије; дипломирани хемичар;
дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани хемичар, смер хемијско
инжењерство; дипломирани професор
хемије - мастер; дипломирани хемичар професор хемије; дипломирани хемичар мастер.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да
доставе: диплому о стеченом високом образовању; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (за удате). Документа
се достављају у оригиналу или у овереној
фотокопији. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. У
поступку одлучивања о избору наставника
директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од 8 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 8
дана од дана добијања резултата провере директор прибавља мишљење органа
управљања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Помоћни радник-хигијеничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Кандидати уз пријаву треба да доставе: диплому о стеченом
основном образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (за
удате). Документа се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Наставник математике
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове у погледу стручне спреме, предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012); психичка, физичка и здравстве-

на способност за рад са децом и ученицима (уверење доставља изабрани кандидат
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);
држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оверен препис/фотокопију уверења о држављанству; оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Уверења не могу бити старија
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

новИ пА ЗАр

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

Секретар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове у погледу врсте и степена стручне
спреме предвиђене чл. 68 Закона о основама система образовања и васпитања, да је
дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од 4 године. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис дипломе, лекарско
уверење, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена кривичним законом, односно
да не постоји забрана обављања послова.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ПредшКолсКа установа
„младост“
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
(високо образовање стечено на студијама
другог степена-мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању до 10.
септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005), за васпитача
или стручног сарадника и најмање 5 година рада у установи након стеченог образовања; одговарајуће образовање из чл.
8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање
на студијама првог степена у трајању од 3
године или више образовање) и најмање
10 година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања,

након стеченог одговарајућег образовања;
да има дозволу за рад (лиценцу); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђивано
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 приложити следећу документацију: биографске податке, односно радну
биографију; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; потврду о радном искуству са фотокопијом радне књижице; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; остала документа
која могу послужити за доношење одлуке
о избору. Уверење да лице није осуђивано прибавља установа. Лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду.
Директор се бира на период од 4 године.
Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на
број телефона: 020/312-763.

новИ сАд

ФаКултет
технИЧКИх науКа
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Расписује конкурс за изборе у звања и
заснивање радног односа за следећа
радна места:

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Уметност примењена на
архитектуру, технику и дизајнцртање за анимацију
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
мастер ликовни уметник, уписане докторске студије из дигиталне уметности, радно
искуство у извођењу вежби и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Зградарство-грађевинске
и архитектонске конструкције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
архитектонске струке и услови прописани
чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Теорије и интерпретације
геометријског простора у
архитектури и урбанизму
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
архитектонске струке-мастер, искуство у
раду на предметима из научне области за
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коју се бира и услови прописани чланом 72
Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у
звање и пријем у радни однос (навести прецизан назив уже научне области) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу
биографију, оверене фотокопије диплома,
доказ о држављанству, списак објављених
научних радова, књиге и саме радове, уверење о одобреној докторској дисертацији
или уверење о упису на докторске студије.
Пријаве слати на горенаведену адресу за
сваки конкурс појединачно. Комисија ће
разматрати само благовремене и потпуне
пријаве. Конкурс је отворен 7 дана од дана
објављивања.

Oш „Иво лола рИБар“
21428 Плавна, Маршала Тита 48
тел. 021/778-245

Професор немачког језика
за 44% радног времена

УСЛОВИ: степен и врста образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи прописана је Правилником о
степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): професор, односно дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност,
мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил немачки језик),
мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик).

Професор математике
за 89% радног времена

УСЛОВИ: степен и врста образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи прописана је Правилником о
степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): 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; лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломиранимастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из области математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија
или Основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно
математике и информатике. Кандидати
треба да испуњавају услове прописане чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверену фотокопију дипломе о
стеченој врсти и степену стручне спреме,
уверење о држављанству, извод из матич-
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не књиге рођених. Доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Доказ о
некажњавању установа прибавља по службеној дужности. Рок за пријаву је 15 дана.

ИсПравКа КонКурса
ФаКултет технИЧКИх
науКа
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

Конкурс објављен 28.11.2012. године
у публикацији „Послови“, исправља
се за радно место: асистент за ужу
стручну, уметничку, односно научну
област Математика, тако што уместо:
6 извршилаца, треба да стоји: 5 извршилаца.

ош „моша ПИјаде“
21429 Бачко Ново Село
Вука Караџића 4
тел. 021/779-006

Професор физике

за 30% радног времена
УСЛОВИ: степен и врста образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи прописана је Правилником о
степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): 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 немачког језика
за 33% радног времена

УСЛОВИ: степен и врста образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи прописана је Правилником о
степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): професор, односно дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност,
мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил немачки језик),
мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан да
приложи: оверену фотокопију дипломе о
стеченој врсти и степену стручне спреме,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Доказ о
некажњавању школа прибавља по службеној дужности. Рок за пријаву је 15 дана.
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ош „Прва војвођансКа
БрИгада“
21000 Нови Сад, Сељачких буна 51а

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку
Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском
школом, професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу, мастер
учитељ, дипломирани учитељ-мастер.

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену копију дипломе о одговарајућем
образовању, уверење о држављанству
Републике Србије. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа ће
прибавити службеним путем. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ош „вуК КараЏИЋ“
21000 Нови Сад
Радоја Домановића 24
тел. 021/443-364

Наставник техничког
образовања
за 50% норме часова

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12); да кандидат испуњава
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
или препис дипломе, уверење о држављан-
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ству (не старије од 6 месеци). Одговарајуће
лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, док ће уверење о
некажњавању прибавити школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

саоБраЋајна шКола
„ПИнКИ“

гИмназИја
„светозар марКовИЋ“
21000 Нови Сад, Његошева 22

21000 Нови Сад, Шумадијска 12а
тел. 021/527-155

Наставник латинског језика

Наставник физичког образовања
за 38% радног времена

ош „здравКо Челар“
21413 Челарево
Трг Бориса Кидрича 1
тел. 021/760-014

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати треба да испуњавају услове из чл.
120 став 1-4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанства и
уверење о држављанству - не старије од
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ФаКултет за
сПорт И турИзам

21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-231
е-mail: informacije@tims.еdu.rs

Наставник страног језикаенглески језик
УСЛОВИ: високо образовање првог степена; објављени стручни радови у одговарајућој области; способност за наставни
рад. Поред наведених услова, кандидат
треба да испуњава и услове предвиђене
Законом о високом образовању, Законом
о раду и Статутом Универзитета „Едуконс“
и Статутом Факултета за спорт и туризам.
Уз пријаву на конкурс доставити доказе о
испуњености услова конкурса: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног државног органа
да кандидат није осуђиван/а за кривична
дела, као нити да се пред надлежним органима води кривични поступак против кандидата, списак објављених радова и саме
радове. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла
ИнФормИсаност
сИгурност
самоПоуздаЊе

на мађарском наставном језику, за
22% радног времена

Наставник ликовне културе

Наставник математике

на мађарском наставном језику, за
10% радног времена

за 80% радног времена

Наставник математике

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
предвиђено чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11) 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 - чл. 120 став 1
тачка 3 наведеног Закона; држављанство
Републике Србије; знање мађарског језика.

за 55% радног времена

Наставник математике

за 68% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник српског језика и
књижевности

за 67% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник филозофије

Наставник ликовне уметности

Наставник рачунарства и
информатике

за 50% радног времена, на одређено
време до 31.08.2014. године

за 65% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

за 60% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године

Наставник рачунарства и
информатике

Наставник групе предмета ПТТ
саобраћаја

за 57% радног времена, на одређено
време ради замене наставнице на
породиљском одсуству

за 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008 и 5/2011); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду); да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела из чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије. Уз
пријаву са тачно наведеним називом радног места за које се подноси, доставити:
биографију, оверене фотокопије дипломе
и уверења о држављанству. Пријаве слати
на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неуредне, непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
предвиђено чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11) 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 - чл. 120 став 1
тачка 3 наведеног Закона; држављанство
Републике Србије.

Спремачица

на одређено време до 31.10.2013.
године
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену фотокопију дипломе и уверење
о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију), доказ о знању мађарског језика за радна места за која је то предвиђено.
Доказ да кандидати нису осуђивани по чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа службеним путем. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.
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Наука и образовање

вИсоКа Пословна шКола
струКовнИх студИја
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Предавач за ужу научну област
Рачуноводство и финансије,
наставни предмет: Управљачко
рачуноводство
до 1/3 радног времена, на одређено
време од једне године

УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање пет рефреренци из одговарајуће
научно-стручне области, објављених у
категоризованим домаћим и међународним научним часописима/конференцијама;
способност за наставни рад; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
кандидати подносе: фотокопије диплома
о завршеним основним и последипломским студијама, биографију са кретањем у
служби, списак научних и стручних радова, као и саме радове, доказ о држављанству. Лице које је правоснажном пресудом
осуђено за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање
наставника. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Комисија ће у року од 60 дана од дана
истека рока за пријаву на конкурс сачинити Извештај о пријављеним кандидатима и
ставити га на увид јавности на период од 8
дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле и сајта школе.

Стекните
конкурентску
предност

Обука за активно
тражење посла

ПонИштеЊе дела
КонКурса
ПољоПрИвредна шКола
са домом уЧенИКа
21410 Футог, Царице Милице 2
тел. 021/895-096

Конкурс објављен 21.11.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се за радна места: наставник ликовне
културе, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства, за 20% норме часова; благајник,
на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства.

Пословни
центри
НСЗ шКола
вИсоКа
технИЧКа
струКовнИх студИја
21000 Нови Сад, Школска 1

тел. 021/4892-506
ВЕЛИКЕ
ИДЕЈЕ
Наставник за ужу стручну област
ЗА МАЛИ
Примењена уметност и дизајн
(реизбор)
БИЗНИС
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду и Законом о високом
образовању (чл. 63 и чл. 64 Закона), кандидати морају да испуњавају и посебне
услове утврђене Статутом и општим актима школе. Рок за пријављивање је 5 дана.

Запослимо
Србију
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пАнЧЕво

Измена КонКурса
ПољоПрИвредна шКола
„јосИФ ПанЧИЋ“
26000 Панчево
Новосељански пут 31
тел. 013/2190-022
факс: 013/370-240, 2190-023

тер; дипломирани професор хемије - мастер; дипломирани инжењер технологије,
смер угљенохидратна храна; дипломирани
инжењер хемије аналитичког смера; дипломирани инжењер хемије биоорганског
смера.

Професор исхране

са 20% радног времена

Конкурс објављен 05.12.2012. године
у листу „ Послови „ бр.494, поништава се за радно место: професор ветеза са 93%
ринарске групе Обука
предмета,
радног времена и
допуњује у делу
активно
УСЛОВИ, тако што се додаје: Кандидат треба да има тражење
одговарајуће образовање из тачке 8посла
Закона о основама
система образовања и васпитања. У
осталом делу конкурс остаје непромењен.

УСЛОВИ: доктор медицине; дипломирани
инжењер технологије, биохемијско - техДруштвена одговорност
нолошки одсек; дипломирани инжењер
пољопривреде, прехрамбени одсек; професор биологије.
ПРИОРИТЕТИ У

еКономсКо-трговИнсКа
шКола „Паја маргановИЋ“

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије
услуживања; виши угоститељ, ако има претходно завршен IV степен, угоститељскотуристичке струке, за занимање: угоститељски Национална
техничар; ресторатер;
службаекономиста
за туризам
угоститељство са претходно
заизапошљавање
стеченим средњим образовањем, за занимање: угоститељски техничар или конобар; струковни менаџер ресторатерства
из области менаџмента и бизниса са претходно стеченим средњим образовањем,
за занимање: угоститељски техничар или
конобар.

26000 Панчево, Ослобођења 25

Професор енглеског језика и
књижевности
са 44% радног времена

Посао
се не чека,
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност.
посао се тражи
Професор математике

на одређено време до повратка
радника са боловања, а најдуже до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: дипломирани математичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика; професор математике;
дипломирани математичар - примењена
математика; дипломирани инжењер матеНационална
служба
матике
(са изборним
предметом: основи
за запошљавање
геометрије);
дипломирани информатичар;
професор хемије - математике; професор географије - математике; професор
физике - математике; професор биологије - математике; дипломирани професор
математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; професор математике теоријско усмерење; професор математике
- теоријски смер; професор информатике
- математике; дипломирани математичар
за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; дипломирани математичар
- информатичар, дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар за математику економије професор математике и рачунарства.

Пословни центри
НСЗ

План за
реализацију
вашег
бизниса

Професор познавања робе
са 70% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије; дипломирани инжењер пољопривреде; професор хемије; дипломирани
хемичар; дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани хемичар - мас-
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ЗАПОШЉАВАЊУ

Професор услуживања са
практичном наставом

на одређено време до 31.08.2013.
године

Програми
приправништва –
знање
ОСТАЛО:
Пријавеу
и пракси
документа о испуње-

ности услова конкурса доставити у року
од 8 дана од дана објављивања, на адресу
школе. Услови конкурса утврђени су Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у
настави у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, број 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03,
5/05, 6/05, 2/07, 4/07 и 7/08) и члана 8 став
4 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11).

Шанса за
младе

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

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

Наука и образовање

ош „васа ЖИвКовИЋ“
26000 Панчево, Карађорђева 87
тел/факс: 013/353-313

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне услове
утврђене чл. 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник-Просветни гласник
РС“, бр. 11/2012). Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној
настави може да изводи: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или
учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер. Општи услови: држављанство
Републике Србије (уверење не старије од
6 месеци); одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима (лекарско уверење);
да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Сви наведени
услови доказују се одговарајућом документацијом приликом конкурисања и не може
се без њих засновати радни однос. Посебни
услови: за сва радна места, Правилником
о систематизацији послова и задатака ОШ
„Васа Живковић“, предвиђен је пробни рад
од три месеца. Рок за подношење пријава
је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, а пријаве-молбе могу
се послати на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

пИроТ

еКономсКа шКола ПИрот
18300 Пирот, Таковска 24

Помоћни радник
УСЛОВИ: завршена основна школа. Поред
општих услова предвиђених чл. 13 Закона
о раду и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати
треба да испуњавају и услове предвиђене
Правилником о организацији и систематизацији радних места у Економској школи Пирот у Пироту. Кандидати уз пријаву
прилажу: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да нису осуђивани,
лекарско уверење. Пријаве се подносе
лично секретаријату школе или на адресу
школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „мИлИсав нИКолИЋ“

пож АрЕвАЦ

12313 Божевац, Маршала Тита 1
тел. 012/281-145

технИЧКа шКола са
домом уЧенИКа
„нИКола тесла“

Куварица

за рад у издвојеном одељењу Црљенац,
на одређено време до повратка
запослене са боловања

12208 Костолац
Боже Димитријевића бб

Наставник економике и
организације предузећа
са 40% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање из поља
техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске-академске
студије-мастер, специјлистичке академске
студије и специјалистичке струковне студије), висока стручна спрема-VII степен,
дипломирани економист. Општи услови
у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником
о организацији и систематизацији радних
места Техничке школе са домом ученика
„Никола Тесла“ Костолац и Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати су
дужни да доставе следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених, доказ да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (пре закључења уговора о раду),
уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ
о испуњавању услова прибавља установа). Пријаве са потребном документацијом
доставити на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир.

вИсоКа технИЧКа шКола
струКовнИх студИја
12000 Пожаревац, Немањина 2
тел. 012/531-668

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих законских услова,
кандидати морају да имају завршен правни факултет и најмање три године радног
искуства на правним пословима. Пријаву
на конкурс, уз документацију, доставити
на горенаведену адресу. Број телефона за
информације: 012/531-667. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: III степен стручне спреме,
кувар; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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 о
степену стручне спреме, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству.
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 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. Информације на
бројеве телефона: 012/281-145, 012/281146.

ош „мИша ЖИвановИЋ“
12253 Средњево
тел. 012/667-056

Помоћни радник
УСЛОВИ: основна школа. Кандидати треба
да испуњавају услове прописане чл. 120
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011). Уз пријаву кандидати треба
да доставе следећу документацију: оверену фотокопију сведочанства, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених. Лекарско уверење
доставља се непосредно пре закључења
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „моше ПИјаде“

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен, одговарајућа група. Кандидат треба
да испуњава услове из чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11):
1. да има одговарајуће образовање; 2. да
има психичку, физичку и здравствену спо-
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собност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, као и извод из матичне
књиге рођених. Доказ о испуњености услова из тач. 2 подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова
из тач. 3 прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

ПонИштеЊе дела
КонКурса
основна шКола
„владИмИр ПерИЋ валтер“
31300 Пријепоље
Санџачких бригада 11

Конкурс објављен 10.10.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: наставник музичке културе,
са 20% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године, поништава се у целости. Остали део конкурса је непромењен.

прИјЕпољЕ

проКУпљЕ

гИмназИја
„јездИмИр ловИЋ“
36310 Сјеница
Саве Ковачевића 15
тел. 020/741-053

основна шКола за
оБразоваЊе одраслИх
18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55
тел. 027/323-573

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка
раднице са неплаћеног одсуства, а
најкасније до 13.11.2013. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове према Закону о раду („Сл. гласник
РС“, бр. 24/05 и 61/05), чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 58/04, 62/04, 79/05,
101/05, 72/09), да има одговарајуће образовање (чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања); да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном судском пресудом за
кривична дела предвиђена чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, оверен
препис (фотокопију) дипломе о стеченој
стручној спреми.

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запослене са боловања дужег од 60
дана, са 26 сати недељно (65% радног
времена)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани филолог за српски језик. Кандидати треба да поред општих услова
испуњавају и посебне услове прописане
одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Поред
пријаве на конкурс, кандидати треба да
доставе и оверене фотокопије докумената којима доказују да испуњавају услове
конкурса (диплому о стеченом стручном
образовању, лиценцу, лекарско уверење,
уверење да нису осуђивани или под истрагом, уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених или венчаних).
Пријаве се достављају у року од 7 дана од
дана објављивања конкурса.

КултурнИ Центар
„драИнаЦ“

18420 Блаце, Краља Петра I 70

ПонИштеЊе дела
КонКурса
гИмназИја
„ПИво КараматИјевИЋ“
31320 Нова Варош
Проте Јевстатија 30
тел. 033/61-079

Конкурс објављен 28.11.2012. године у публикацији „Послови“ број 493,
поништава се у целости. Исти конкурс
објављен 07.11.2012. године у публикацији „Послови“ број 490, штампарском грешком објављен је на страни
56. и 57. Због грешке на страни 57.
конкурс се поништава у целости, док
конкурс на страни 56. остаје непромењен. Конкурс важи од 07.11.2012.
године. Извињавамо се школи и кандидатима због настале грешке.
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Директор

смЕдЕрЕво

ош „воЖд Карађорђе“
11328 Водањ
тел. 026/4715-004

Наставник математике

за 4 часа у настави недељно (22%
радног ангажовања)
УСЛОВИ: Услови сходно одредбама члана
120 Закона о основама система образовања
и васпитања - у радни однос у установи
може бити примљено лице ако има одговарајуће образовање, психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Кандидати
морају да имају одговарајуће образовање
за наставнике основне школе, у складу са
чланом 8 став 1, 2 и 4 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидати морају да имају 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. Кандидати подлежу провери психофизичких способности
коју врши организација за запошљавање.
Уз пријаву на конкурс поднети: оверену
копију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месеци) или оверену копију уверења о
држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених или оверену копију извода, радну
биографију, копију личне карте и потврду високошколске установе о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља установа. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
уметничких, друштвених, природних или
техничких наука, 5 година радног искуства
на руководећим радним местима, поседовање организационих способности. Уз
пријаву обавезно доставити: оверен препис
дипломе, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, лекарско уверење, доказ о дужини стажа, уверење да
лице није 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, како је наведено у чл. 6 Закона
о радним односима у државним органима
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01 и 39/02). Рок за подношење
пријаве је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
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ош „Иво лола рИБар“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/791-203

Наставник хемије

за 4 часа у настави недељно
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће
образовање у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, број 11/2012), и то: за наставника хемије - дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије и физике,
професор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани
хемичар за истраживање и развој, дип-
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ломирани 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, дипломирани
професор хемије-мастер, професор физике-хемије, професор географије-хемије,
професор биологије-хемије, дипломирани
професор физике-хемије мастер, дипломирани професор биологије-хемије мастер,
дипломирани педагог за физику и хемију,
дипломирани физичар-професор физике
и хемије за основну школу-мастер, дипломирани хемичар мастер, мастер професор
хемије, мастер хемичар, мастер професор
физике и хемије, мастер професор биологије и хемије, да има 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; 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. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: уверење о држављанству Републике Србије-не старије од 6 месеци, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, потврду високошколске
установе да има 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. Уз пријаву пожељно је доставити: извод из матичне књиге
рођених, краћу биографију, адресу и број
телефона. Лекарско уверење доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. У поступку одлучивања о избору
наставника у филијали Националне службе
за запошљавање у Смедереву биће извршена провера психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, за кандидате
који испуњавају услове конкурса. Одлуку
о избору кандидата директор ће донети у
року од 8 дана од дана добијања мишљења
органа управљања. Приложена конкурсна
документација се по завршетку конкурса
не враћа.

Стручни сарадник-школски
педагог

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
због боловања, породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће
образовање у складу са Правилником о
степену и врсти обарзовања наставника
и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС“, број 11/2012), и то: за

школског педагога - професор педагогије,
дипломирани педагог-општи смер или смер
школске педагогије, дипломирани школски
педагог-психолог, дипломирани педагог,
мастер педагог, дипломирани педагог-мастер, да има 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; да има 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; да има држављанство Републике Србије. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: уверење о
држављанству Републике Србије-не старије од 6 месеци, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
потврду високошколске установе да има
образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Уз пријаву пожељно је доставити: извод из
матичне књиге рођених, краћу биографију,
адресу и број телефона. Лекарско уверење
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника у филијали
Националне службе за запошљавање у
Смедереву биће извршена провера психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, за кандидате који испуњавају
услове конкурса. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана
од дана добијања мишљења органа управљања. Приложена конкурсна документација се по завршетку конкурса не враћа.

ПонИштеЊе огласа
ош „ђорђе јовановИЋ“
11407 Селевац
тел. 026/371-090

Оглас објављен 05.12.2012. године
у публикацији „Послови“, за радно
место: наставник разредне наставе, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
поништава се у целости.

ош „лазар станојевИЋ“
11411 Ратари
тел. 026/392-100

Професор разредне наставе

за 40 сати недељно, на одређено време
- замена одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4.
држављанство Републике Србије. Докази
о испуњености услова под тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о
испуњености услова под тач. 2 пре закључења уговора о раду, док школа прибавља
доказ о условима под тач. 3. Пријаве слати
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

технИЧКа шКола
„нИКола тесла“
11320 Велика Плана
Момира Гајића 12
тел. 026/513-859

Наставник физичког васпитања
за 14 часова у настави недељно, на
одређено време до повратка радника
са одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физичког васпитања, дипл. педагог физичке културе, професор физичке
културе; професор физичког васпитањадипл. тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања-дипл.
организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања-дипл. кинезитерапеут. Кандидат треба да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; држављанство РС; 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 кандидат доставља:
оверену фотокопију дипломе и уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месеци).
Лекарско уверење кандидат је у обавези да
достави пре закључења уговора о раду, а
уверење о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ВАША
ПРАВА АДРЕСА:
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сомбор

ПредшКолсКа установа
„ПЧелИЦа“
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029
е-mail: аpаpcelica@neobee.net

Васпитач

на одређено време, замена одсутног
радника
УСЛОВИ: 1. више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије или основне академске студије) у
трајању од три године-васпитач; 2. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење о
некажњавању; 3. да је држављанин Републике Србије - уверење о држављанству
(не старије од шест месеци од дана објављивања конкурса); 4. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом - лекарско уверење. Доказе о
испуњености горенаведених услова под
тач. 1-3 (оригинална документа или оверене фотокопије), кандидат треба да достави
уз пријаву на конкурс. Лекарско уверење
доставља кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду. Некомплетне и
неблаговремене пријаве, као и пријаве са
приложеним, а неовереним фотокопијама,
неће се узети у разматрање. Пријаву са
документацијом доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ПредшКолсКа установа
„ПЧелИЦа“
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029
е-mail: majapcelica@pcelicaapatin.com

неће се узети у разматрање. Пријаву са
документацијом доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

гИмназИја И
еКономсКа шКола
„јован јовановИЋ змај“
25250 Оџаци, Сомборска 18
тел. 025/5742-434

Наставник руског језика

на одређено време до повратка
запослене са одсуства са рада ради
неге детета, са 33% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
образовање: VII/1 степен стручне спреме;
за наставника руског језика може конкурисати: професор руског језика и књижевности, односно дипломирани филолог за
руски језик и књижевност; да има 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; да
је држављанин РС. Докази о испуњености
услова из става 1 тач. 1 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тач. 2
овог члана пре закључења уговора о раду;
доказ из става 1 тач. 3 овог члана прибавља школа. Уз пријаву на конкурс кандидат
је обавезан да преда: радну биографију;
оригинал диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању-VII/1
степен; оригинал извод или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
- издат после 28.12.2009. године или оригинално уверење о држављанству, односно
оверену фотокопију уверења о држављанству - не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са потребном документацијом, са назнаком: „За конкурс“, слати
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Помоћни кувар

уз обавезан пробни рад од 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: 1. II или III степен стручне спреме, кувар; 2. да кандидат има 1 годину радног искуства на пословима кувара-потврда; 3. да поседује уверење о положеном
испиту о основним знањима о хигијенским
намирницама и о личној хигијени; 4. да
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење о некажњавању; 5. да је држављанин РС - уверење
о држављанству; 6. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
у установи - лекарско уверење. Доказе о
испуњености горенаведених услова под
тач. 1-5 (оригинална документа или оверене фотокопије), кандидат треба да достави
уз пријаву на конкурс. Лекарско уверење
доставља кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду. Некомплетне и
неблаговремене пријаве, као и пријаве са
приложеним, а неовереним фотокопијама,
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унИверзИтет
у новом саду
ПедагошКИ ФаКултет
сомБор
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/22-030

Доктор за ужу научну област
Природне науке

на одређено време, на период од 5
година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора биолошких/биомедицинских/биотехничких наука и остали услови
предвиђени Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим
актима Педагошког факултета у Сомбору.
Кандидати уз пријаву подносе: оверену
копију дипломе основних, магистарских/
мастер и докторских студија, кратку биографију, библиографију објављених радова
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и саме радове, оригинал извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о некажњавању и лекарско
уверење. Место рада: Сомбор. Поступак
избора у звање и заснивање радног односа
спроводи се у складу са одредбама Закона
о високом образовању, одредбама Статута
и општих аката Универзитета у Новом Саду
и Статута и општих аката Факултета. Рок за
пријаву је 15 дана.

срЕмсКА мИТровИЦА

основна шКола
„доБросав
радосављевИЋ народ“
Мачванска Митровица
Мачвански кеј 29
тел. 022/610-321
факс: 022/651-820

Наставник енглеског језика
у првом и другом циклусу
основног образовања и
васпитања

за рад у издвојеном одељењу у Равњу,
са 70% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („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, што је регулисано чл.
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11) и звање стечено у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
11/12): професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност,
дипломирани професор енглеског језика и
књижевности, мастер филолог (студијски
програм или главни предмет/профил
енглески језик), мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик).

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

за рад у издвојеном одељењу у Равњу,
са 40% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („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

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

Наука и образовање
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, што је регулисано чл.
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11) и звање у складу са Правилником степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12): професор
техничког образовања, професор технике,
професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања,
професор техничког образовања и машинства, професор технике и машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и
техничког цртања, професор техничког
образовања и физике, професор физике и
основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за
физику и општетехничко образовање ОТО,
дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања,
професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор
политехничког образовања, професор технике и графичких комуникација, професор
производно-техничког образовања, дипломирани педагог за техничко образовање,
дипломирани педагог за физику и основе
технике, професор основа технике и производње, професор политехнике, професор технике и медијатекарства, професор
техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар - професор физике и
основа технике за основну школу - мастер,
дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу - мастер, дипломирани професор технике и информатике
- мастер, дипломирани професор технике мастер, мастер професор технике и информатике, мастер професор информатике и
технике. Наставу из предмета одређених у
ставу 1 овог члана могу да изводе и лица
која су завршила двопредметне студије на
факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од
осам семестара.

Наставник француског језика
у другом циклусу основног
образовања и васпитања
за рад у Мачванској Митровици, са
20% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („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, што је регулисано чл.
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11) и звање стечено у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника

у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
11/12): професор, односно дипломирани
филолог за француски језик и књижевност,
мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил француски језик),
мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/
профил француски језик).

уметности и дизајна), лице са завршеним
факултетом ликовних уметности, лице са
завршеним факултетом примењених уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна.

Наставник ромског језика са
елементима националне културе
за рад у Мачванској Митровици, са
40% радног времена

Наставник ликовне културе

за рад у Мачванској Митровици, ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана, и у издвојеним одељењима
у Ноћају и Равњу, са 75% радног
времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („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, изузетно, наставник
и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем-што је регулисано чл. 8 став 2 и
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11), односно Закона о основној
школи-чл. 69 став 5 („Сл. гласник РС“, бр.
50/92, 53/93, 67/93...72/09) и звање стечено у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 11/12): дипломирани сликар, академски сликар - ликовни педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски
вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар - професор ликовне културе, дипломирани графичар - професор ликовне културе, дипломирани вајар - професор ликовне
културе, дипломирани графички дизајнер
- професор ликовне културе, дипломирани
уметник нових ликовних медија - професор
ликовне културе, дипломирани уметник
фотографије - професор ликовне културе,
дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар - професор,
дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
дипломирани сликар зидног сликарства,
дипломирани графичар, дипломирани графичар - професор, професор ликовних
уметности, наставник ликовне уметности,
мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер примењени уметник
(завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („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, изузетно, наставник
и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем-што је регулисано чл. 8 став 2 и 3
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11) и звање: професор разредне наставе, наставник разредне наставе. Лица која
конкуришу на ово радно место доказују
познавање ромског језика у складу са чл.
121 став 8 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и да
уз пријаву на конкурс доставе: оверену
фотокопију дипломе; оргинал или оверену фотокопију уверења о држављанству;
оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Лица која конкуришу за радно место наставника ромског
језика подносе доказ о познавању ромског
језика. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима, и то оних кандидата
који испуњавају услове у погледу врсте
и степена стручне спреме, који су ушли у
ужи избор и који су се благовремено и са
потпуном документцијом пријавили на конкурс, вршиће надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандаризованих
поступака. Кандидати који су већ извршили проверу психофизичких способности у
пријави треба да наведу где је и када провера извршена. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на адресу школе.
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основна шКола
„душан вуКасовИЋ
дИоген“

22419 Купиново, Маршала Тита 1
тел. 022/438-114

Професор математике

са 89% радног времена, у подручном
одељењу у Ашањи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за
теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; дипломирани математичаринформатичар; професор математике и
рачунарства; дипломирани математичар за
математику економије; професор информатике-математике; дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани информатичар.

Професор ликовне културе

са 75% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
функције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор ликовне уметности; дипломирани
сликар-професор ликовне културе; академски сликар-ликовни педагог; дипломирани вајар-професор ликовне културе; академски вајар-ликовни педагог; 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; професор или дипломирани историчар
уметности; дипломирани сликар; дипломирани вајар; дипломирани графичар; дипломирани графички дизајнер; дипломирани
архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства; лице
са завршеним факултетом примењених
уметности; лице са завршеним факултетом
ликовних уметности.

Професор руског језика

са 33% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
функције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за
руски језик и књижевност.
ОСТАЛО: Кандидат са одговарајућом
стручном спремом-VII/1 степен стручне
спреме, предвиђен чланом 120 тачка 1
Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011) и према члану 3 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник-Просветни гласник
Републике Србије“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002,
4/2003, 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 звањем за радно место: професор математике, професор ликовне кул-
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туре и професор руског језика. Конкурсна
документација: биографија, диплома или
уверење о стеченом високом образовању
(оверена копија-оригинал печатом) у наведеном занимању, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, диплома или
уверење о стеченом високом образовању у
наведеном занимању стеченом на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007-аутентично тумачење и 97/2008),
почев од 10. септембра 2005 године или на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; уверење о држављанству;
психичка, физичка и здравствен способност за рад са децом и ученицима (изабрани кандидати ће се по службеној дужности
од стране школе упутити на тест провере
психичких, физичких и здравствених способности за рад са децом и ученицима,
код надлежне службе за запошљавање,
пре закључења уговора о раду); уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, (школа ће тражити по службеној дужности, за
изабраног кандидата од надлежне службе
полицијске управе). Конкурсна документација се прилаже у овереним фотокопијама. Фотокопије морају бити оверене.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Изабраним кандидатима конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Информације се могу
добити на бројеве телефона, контакт особе: директор школе-022/438-415; секретар
школе: 022/438-114.

сУбоТИЦА

ИсПравКа КонКурса
ош „КИзур Иштван“
24000 Суботица, Ивана Зајца 9
тел. 024/571-682

Конкурс објављен 28.11.2012. године
у публикацији „Послови“, исправља
се у делу УСЛОВИ, тако што уместо
постојећег текста, треба да стоји: На
основу чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11), кандидат треба да
има одговарајуће образовање према чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012);
да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
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нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; држављанство Републике Србије; доказ
да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; доказ о знању језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад
(за радна места на којима се настава обавља на мађарском наставном
језику). Кандидат уз пријаву на конкурс и биографију треба да приложи:
оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству; доказ да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова из
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова-лица
из чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
оверена фотокопија сведочанства
или дипломе о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на
мађарском језику или положен испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (за
радна места на којима се настава обавља на мађарском наставном језику).
Проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом извршиће
надлежна служба за послове запошљавања. Лекарско уверење за рад
са децом доставља се пре закључења
уговора о раду. Уверење да лице није
осуђивано прибавља установа. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
исправке дела конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. У осталом делу конкурс је непромењен.

гИмназИја за
талентоване уЧенИКе
„деЖе КостолаЊИ“
24000 Суботица
Трг жртава фашизма 21
тел. 024/524-785

Професор немачког језика

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог
преко 60 дана, за рад на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1
степен, у занимању: професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик
и књижевност, активно знање мађарског
језика. Поред наведених услова о врсти и
степену стручне спреме, кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене чл. 120 и
121 став 7 Закона о основама система обра-
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Наука и образовање
зовања и васпитања („Службени гласник
ош „ЦветИн БрКИЋ“
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): одговарајуће
15356 Глушци, С. Алимпића 3
образовање, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
Наставник математике
ученицима, да није осуђиван правноснажса 20% радног времена
ном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осноУСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
вама система образовања и васпитања,
услове из члана 8 и члана 120 Закона о
држављанство Републике Србије. Послове
основама система образовања и васпитања
наставника и стручног сарадника у школи
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), као
и Правилника о степену и врсти образоу којој се образовно-васпитни рад оствавања наставника и стручних сарадника у
рује на језику националне мањине, осим
основној школи („Сл. гласник РС-Просветза ромски језик, може да обавља лице које
ни гласник“, бр. 11/2012). Правилником
је стекло средње, више или високо обрао степену и врсти образовања наставнизовање на језику националне мањине или
ка и стручних сарадника у основној шкоје положило испит из тог језика по програли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
му одговарајуће високошколске установе.
бр. 11/2012) прописани су степен и врста
Као докази се подносе: оверен препис или
образовања за извођење наставе и друоригинал дипломе о стеченој врсти и стегих облика образовног-васпитног рада на
пену стручне спреме, оверен препис или
радном месту наставник математике: прооригинал уверења о држављанству Репуфесор математике, дипломирани матеблике Србије, сведочанство о завршеној
матичар; дипломирани математичар за
средњој, вишој или високој стручној спретеоријску математику и примене; дипломи на мађарском наставном језику или
мирани математичар за рачуноводство и
доказ о положеном испиту из мађарског
информатику; дипломирани математичар
језика по програму одговарајуће високошинформатичар; професор математике и
колске установе. Лекарско уверење да је
рачунарства; дипломирани математичар за
кандидат психички, физички и здравствематематику економије; дипломирани матено способан за рад са децом и ученицима
матичар - астроном; дипломирани матемаНационална
службатичар - примењена математика; дипломисе подноси приликом
закључења уговора
рани математичар - математика финансија
о раду и проверава за
се запошљавање
у току рада. Уве(са изборним предметом: Основни геометрење да лице није осуђивано правноснажрије); дипломирани информатичар; масном пресудом за кривична дела утврђена
тер математичар; мастер професор матеу чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
матике; мастер професор математике и
система образовања и васпитања - прибафизике; мастер професор математике и
вља установа од надлежног секретаријата
информатике; мастер професор физике и
унутрашњих послова. Неблаговремена и
математике; мастер професоринформатинепотпуна документација неће се размаке и математике; дипломирани професор
трати. Конкурс је отворен 8 дана од дана
математике-мастер; дипломирани матеобјављивања у публикацији „Послови“.
матичар-мастер; дипломирани инжењер
Пријаве слати на адресу Гимназије.
математике-мастер (са изборним предме-

пре закључивања уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези
да враћа конкурсну документацију. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

ош „јован ЦвИјИЋ“

15214 Дебрц, Београдски пут бб
тел. 015/7517-020

Наставник физике

са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
односно мастер, у складу са 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, 3/2010, 11/2012), као и услови у
складу и на начин прописан чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11),
у складу са којим се доставља конкурсна
документација на горенаведену адресу.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

шАбАЦ

ИсПравКа КонКурса
маЧвансКа средЊа
шКола
15350 Богатић
Јанка Веселиновића 1
тел. 015/7786-412

Конкурс објављен 21.11.2012. године
у публикацији „Послови“, исправља
се за радно место: кувар специјалиста, на одређено време до 31.08.2013.
године, и треба да гласи: кувар специјалиста-наставник
практичне
наставе, са 70% радног времена, на
одређено време до 31.08.2013. године.

Шанса за младе

Школа
језазнање,
Обука
активно
посао
је занат
тражење
посла

Обуке и субвенције (за запошљавање)

ош „нИКола тесла“

15359 Дубље
Ђенерала Драже Михајловића 8
тел. 015/440-005, 440-254
е-mail: оsntdruzica@gmail.com

Радник на одржавању чистоћечистачица

Пр
на
бу
ис

том: Основи геометрије); дипломирани
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава слематематичар-професор математике; дипдеће услове: да поседује I степен стручне
ломирани математичар-теоријска матеспреме, завршена основна школа, сходно
матика; дипломирани математичар (са
чл. 26 Правилника о организацији рада и
изборним предметом: Основи геометрије);
систематизацији радних места у ОШ „Никопрофесор хемије-математике; професор
ла Тесла“, Дубље; да кандидат испуњава
географије-математике; професор физике;
посебне услове прописане одредбама члапрофесор биологије; професор математина 120 Закона о основама система образоке-теоријско усмерење; професор матемавања и васпитања; да није осуђиван пратике-теоријски смер; дипломирани матемавоснажном пресудом за кривична дела
тичар и информатичар; лица која су стекла
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
академско звање мастер, односно диплоо основама система образовања и васпимирани-мастер треба да имају завршене
тања (доказ прибавља школа); држављаносновне акдемске студије на студијским
ство Републике Србије. Уз пријаву на конпрограмима из области математике или
курс приложити: сведочанство о завршеној
примењене математике (са положеним
школи; уверење о држављанству (овереиспитом из предмета: Геометрија или Оснона фотокопија); извод из матичне књиге
ви геометрије) или двопредметне наставе
математике и физике, односно математике
рођених (оверена фотокопија). Лекарско
и информатике; да кандидат није осуђиван
уверење се прилаже по доношењу одлуке
правоснажном пресудом за кривична дела
о избору, а пре закључења уговора о раду.
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
о основама система образовања и васписе узимати у разматрање. Пријаве слати на
тања; држављанство Републике Србије.
горенаведену адресу.
служба
Кандидат уз пријаву треба Национална
да достави:
доказ да поседује одговарајуће образоза запошљавање
вање (оверену фотокопију дипломе);
да је
Друштвена
држављанин
Републике одговорност
Србије (уверење о
држављанству РС - не старије од 6 месеци
Национална служба
- оригинал или оверена фотокопија); извод
за запошљавање
ПРИОРИТЕТИ
из матичне
књиге рођених У
- оригинал или
оверена
фотокопија.
Изабрани
кандидат
ЗАПОШЉАВАЊУ
је у обавези да достави лекарско уверење

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Обуке и су
за запошљ
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Уна

Наука и образовање

шКола ПрИмеЊенИх
уметностИ

15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-174

Професор енглеског језика

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
боловања и породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност, у складу са
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11)-мастер академских студија,
специјалистичких академских студија или
специјалистичких струковних студија, 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. Пријаве са биографијом и документима (оверена фотокопија
дипломе-уверење о завршеном образовању, извод из матичне књиге рођених-не
старији од 6 месеци, уверење о држављанству-не старије од 6 месеци), послати на
горенаведену адресу.

шаБаЧКа гИмназИја
15000 Шабац, Масарикова 13
тел. 015/350-286
факс: 015/360-570

Професор српског језика и
књижевности
на одређено време до повратка
радника са боловања

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

културе; дипломирани графичар визуелних
комуникација-професор ликовне културе; професор или дипломирани историчар
уметности; дипломирани сликар; дипломирани вајар; дипломирани графичар; дипломирани графички дизајнер; дипломирани
архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства; лице
са завршеним факултетом примењених
уметности; лице са завршеним факултетом
ликовних уметности.
ОСТАЛО: 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 („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.
Поред општих услова и наведених услова
у погледу стручне спреме, кандидат треба
да испуњава и посебне услове: да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима, да је држављанин
Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Као доказе о испуњавању услова, кандидат уз пријаву подноси: оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству
и уверење да није под истрагом и да није
осуђиван. Лекарско уверење се доставља
непосредно пре закључења уговора о раду.
Директор врши ужи избор кандидата које
упућује на проверу психофизичких способности. Уколико је провера већ извршена,
кандидат ће у пријави назначити када и где
је извршена. Пријаве на конкурс са потребним документима послати на горенаведену
адресу. Избор кандидата биће извршен у
року од 15 дана од истека рока за пријављивање на конкурс.

УжИЦЕ

Медицинска сестра-васпитач
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинске струке васпитачког смера; обављен
приправнички стаж. Кандидат мора испуњавати услове прописане чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе; потврду о радном искуству;
уверење о држављанству РС. Остали докази
се подносе пре закључивања уговора о раду.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на оглас“.

музИЧКа шКола
„војИслав лале
стеФановИЋ“

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Наставник стручних теоретских
предмета-приправник
на одређено време, најдуже 2 године

Наставник хармоникеприправник

на одређено време, најдуже 2 године
2 извршиоца

Наставник хармоникеприправник

са 24% радног времена, на одређено
време, најдуже 2 године

Наставник клавира-приправник

Наставник клавира-приправник

ош „стеван јоКсИмовИЋ“
31255 Рогачица
тел. 031/8350-440

са 50% радног времена, на одређено
време, најдуже 2 године

Наставник физике

Професор разредне наставе

Професор ликовне културе
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

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној школи. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
и уверење о држављанству. Пријаве слати на адресу школе. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8
дана од дана добијања мишљења органа
управљања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.
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31210 Чајетина
Књаза Милоша бб
тел. 031/831-360

на одређено време, најдуже 2 године
3 извршиоца

са 50% радног времена, за рад у
продуженом боравку, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године
2 извршиоца
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ПредшКолсКа установа
„радост“

са 10% радног времена

Наставник гитаре
2 извршиоца

Наставник гитаре

са 90% радног времена

Наставник контрабаса
са 24% радног времена

Наставник трубе

са 48% радног времена

Наставник стручних предмета
за образовни профил: дизајнер
звука
са 84% радног времена

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

Наука и образовање

Наставник кларинета
са 30% радног времена

Наставник саксофона

основна шКола
„владИКа нИКолај
велИмИровИЋ“

са 30% радног времена

14000 Ваљево, Сувоборска 48
тел. 014/222-279

Наставник соло певања

Наставник српског језика

са 27% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене Законом о раду и чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о образовању (прописано важећим Правилником о
врсти стручне спреме наставника) и држављанству РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са
одговарајућом документацијом доставити
на адресу школе.

вАљЕво

ош „стеван ФИлИПовИЋ“
14222 Дивци
тел. 014/274-507, 274-200

Професор математике
са 88% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
утврђен чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и врста
стручне спреме сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 04/09); да су кандидати држављани Републике Србије, да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да нису осуђивани за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца или за дело које
их чини неподобним за обављање послова
у школи. Уз пријаву на конкурс подноси се
доказ о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима кандидати подносе пре
закључења уговора о раду, а проверу врши
Национална служба за запошљавање.
Доказ о некажњавању прибавља установа. Тражена документација треба да буде
у оригиналу или у форми оверених фотокопија оригинала. Пријаве са потпуном документацијом слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“.

национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла
ИнФормИсаност
сИгурност
самоПоуздаЊе

ош „здравКо јовановИЋ“
14206 Поћута
тел. 014/273-107, 272-207

Помоћни радник

за рад у издвојеном одељењу
Вујиновача, са 50% радног времена

са 88% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања ради неге
детета

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, сходно
Правилнику о систематизацији послова.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
предвиђено Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи. Поред општих услова
за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене Законом
о основама система образовања и васпитања, Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о организацији и
систематизацији радних места школе. Кандидати уз пријаву на оглас, са основним
биографским подацима, прилажу: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге
рођених. Документа се прилажу у овереној
копији. Пријаве се могу поднети непосредно или поштом, на адресу школе.

ПонИштеЊе дела огласа
еКономсКа шКола
„ваљево“
14000 Ваљево, Даничићева 1
тел. 014/221-450, 221-462

Оглас објављен 10.10.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава се
за радно место: професор биологије,
са 65% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године, односно до 31.08.2013. године. У осталом делу оглас је непромењен.

средЊа шКола
„17. сеПтемБар“

14224 Лајковац, Вука Караџића 19
тел. 014/3431-145

основна шКола
„Прота матеја
ненадовИЋ“

Професор електро групе
предмета
са 90% радног времена

14201 Бранковина
тел. 014/272-116, 272-611

Професор електро групе
предмета

Наставник енглеског језика

са 80% радног времена, за рад у
матичној школи у Бранковини и
издвојеним одељењима у Голој Глави,
Бабиној Луци, Котешици и Јошеви, на
одређено време до повратка одсутног
запосленог

на одређено време до повратка
раднице са боловања

Професор економске групе
предмета
са 90% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању и остали законом прописани услови, сходно члану 8 и члану 120
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/09 и
52/11), као и услови предвиђени Правлником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Уз
пријаву доставити: доказ о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС,
извод из матичне књиге рођених. Проверу психофизичких способности кандидата, као и доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, а лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду. Потврду да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа.
Сви докази се достављају у оригиналу или
у овереној фотокопији, а уверења не могу
бити старија од 6 месеци.

УСЛОВИ: услови предвиђени чланом 8
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009)
и одговарајућим одредбама Правилника о
врсти стручне спреме наставника стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС“, бр.
5/91...11/2008).

гИмназИја
„БранИслав
ПетронИјевИЋ“

14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс за именовање директора школе може се пријавити кандидат који поред општих услова утврђених
законом, испуњава и посебне услове: да
поседује одговарајуће високо образовање
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Наука и образовање
(члан 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања), дозволу за рад
наставника, педагога или психолога, и то
за рад у школи оне врсте и подручја рада
којој припада школа; да испуњава услове за пријем у радни однос у установи за
образовање и васпитање (члан 120 Закона
о основама система образовања и васпитања): да 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 је држављанин Републике Србије; најмање пет година
рада у установи за образовање и васпитање, на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; положен стручни испит (лиценцу)
за наставника, педагога или психолога.
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
достави: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених); оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања; радну биографију; оквирни план рада за време мандата;
доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Мандат директора тече од дана ступања на дужност.
Директору школе мирује радни однос за
време првог изборног периода на радном
месту са кога је изабран. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе непосредно или
поштом.

в рА њ Е

ош „Бора станКовИЋ“
Тибужде
17500 Врање
тел. 017/441-793

Професор српског језика

са 90% радног времена, за рад у школи
у Тибужду
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са
општом лингвистиком, професор српске
књижевности и језика, професор српске
књижевности и језика, професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу.

Професор математике

са 45% радног времена, за рад у
Тибужду
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачуноводство и
математику.
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Професор техничког и
информатичког образовања
са 40% радног времена, за рад у
истуреном одељењу на Барелићу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор техничког образовања, професор
технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког
образовања, професор техничког образовања и машинства.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивања радног односа, кандидат је у обавези да поднесе: извод из матичне књиге
рођених, држављанство Републике Србије,
доказ да није осуђиван и да се против њега
не води истрага. Пријаву са овереним доказима о испуњавању услова конкурса кандидат треба да достави у року од 8 дана од
дана објављивања, на адресу школе.

ПонИштеЊе дела
КонКурса
медИЦИнсКа шКола
„др ИзаБел емслИ хатон“
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/415-604, 405-035

Конкурс објављен 14.11.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се у целости, за радно место: професор грађанског васпитања, за 12 часова недељно (60% радног времена). У
осталом делу конкурс је непромењен.

ош „БранКо радИЧевИЋ“
17510 Владичин Хан
Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Наставник физичког васпитања
са 85% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове из чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 3 став
1 тачка 12 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/2012). Послове
наставника може да обавља 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 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године. Наставник мора 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. У радни однос у установи
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може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање (доказ се подноси уз
пријаву на конкурс); психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима (уверење се подноси пре закључења уговора о раду); да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); држављанство Републике Србије (подноси се уз
пријаву на конкурс). Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној
настави може да изводи лице које је стекло високо образовање, односно, наставу физичког васпитања може да изводи:
професор физичког васпитања, професор
физичке културре, дипломирани педагог
физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације, професор физичког васпитања
- дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и
спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког
васпитања и кинезитерапије. Уз пријаву
доставити: диплому о одговарајућем образовању (оригинал или оверена копија),
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у складу са законом (оригинал или
оверена копија), уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија, не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија).
Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве се подносе на
адресу школе.

унИверзИтет у нИшу
уЧИтељсКИ
ФаКултет у враЊу
17500 Врање, Партизанска 14
тел. 017/422-962, 431-960

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Математика и
информатика
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија (математичког факултета), са завршеним претходним нивоом/нивоима студија (основне
и мастер) на математичком факултету, са
укупном просечном оценом најмање осам.

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Књижевност
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: студент мастер академских студија (научна област Књижевност), са завршеним филолошким факултетом, одсек
књижевност, са укупном просечном оценом
најмање осам.
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Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Методика наставе математике
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: студент мастер студија (научна област Методика разредне наставе),
са завршеним претходним нивоом студија
(учитељски факултет-професор разредне наставе или дипломирани учитељ), са
укупном просечном оценом најмање осам
на претходном нивоу студија.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и општим актима факултета и Универзитета у Нишу.
Кандидат уз пријаву подноси: биографију,
библиографију (списак научних и стручних
радова и саме радове, уколико их има),
оверен препис дипломе о одговарајућој
завршеној стручној спреми и потврду о статусу студента одговарајућег нивоа студија.
Пријава се подноси Учитељском факултету
у Врању, Партизанска 14, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПонИштеЊе огласа
ош „Бора станКовИЋ“
17512 Стубал
Село Јелашница (код Врања)
тел. 017/476-250

Оглас објављен 14.11.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава
се за радна места: наставник музичке културе, за 25% радног времена,
и педагог, за 50% радног времена. У
осталом делу оглас се не мења.

ош „Бора станКовИЋ“
17512 Стубал
Село Јелашница (код Врања)
тел. 017/476-250

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и завршена уводна обука за педагошког асистента. Уз пријаву на конкурс, поред доказа о стручној спреми (оверене фотокопије
дипломе), потребно је доставити и уверење о држављанству, као и доказ о завршеној обуци за педагошког асистента.

гИмназИја
„јован сКерлИЋ“

ПредшКолсКа установа
„наша радост“

Професор физичког васпитања

Директор

17510 Владичин Хан
Моше Пијаде 21
тел. 017/474-825

17520 Бујановац
Вука Караџића бб
тел. 017/651-141

са 50% радног времена
2 извршиоца

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из Закона о основама система образовања и васпитања - чл. 8 став 2 и чл. 120
Закона и услове из Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији: да
има одговарајуће образовање - чл. 8 став 2
Закона, 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
10.09.2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, 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; професор физичког
васпитања, дипломирани педагог физичке
културе, професор физичке културе, професор физичког васпитања-дипломирани
тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања-дипломирани
организатор спортске рекреације, професор
физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта-мастер; 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 има држављанство Републике
Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља
гимназија. Уз пријаву кандидат подноси оригинале или оверене фотокопије: дипломе о
завршеној школи, уверења о држављанству,
извода из матичне књиге рођених. Пријаву са доказима доставити на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

УСЛОВИ: 1. високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању или
стечено образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, за васпитача
или стручног сарадника, дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и
најмање пет година рада у установи, након
стеченог одговарајућег образовања; високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), на студијама у трајању од три године или више образовање за васпитача, дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; 2. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 достављају се уз
пријаву на конкурс. Доказ из тач. 2 доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду, а доказ из тач. 3 прибавља установа по службеној дужности за све кандидате.
Уверење о положеном испиту за директора
се не прилаже, али је кандидат који буде
изабран дужан да исти положи у законском
року. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: биографске податке са прегледом кретања у служби, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту, доказ о
радном стажу у области васпитања и образовања са подацима о пословима које је обављао, доказ о положеном испиту за директора установе-лиценца за директора установе,
извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству Републике Србије. Приложена документација не сме бити старија од
шест месеци. Пријаве на конкурс подносе
се у року од 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, на горенаведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.

Најкраћи пут до посла
Сајмови запошљавања
12.12.2012. | Број 495 |

53

ст

Наука и образовање

технИЧКа шКола
владИЧИн хан
17510 Владичин Хан
Моше Пијаде 21
тел. 017/474-095

вршАЦ

Професор физичког васпитања
за 40% радног времена

УСЛОВИ: За радно место професора
физичког васпитања могу да конкуришу
кандидати који испуњавају услове у погледу стручне спреме, на основу Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и сарадника у настави у стручним школама бр. 7/2008. Уз пријаву кандидат је дужан да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци).
Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања
у публикацији
Национална
служба„Послови“. Непотпуне
изапошљавање
неблаговремене пријаве
за
неће бити разматране. Пријаве слати на
адресу школе.

шКола за основно
музИЧКо оБразоваЊе И
васПИтаЊе
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића 294
тел. 017/654-076

Професор гитаре

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
факултет музичке уметности, одсек гитара.
Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 8 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011),
положен стручни испит (дозвола за радлиценца), да има држављанство РС, 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
Шанса
за младе
васпитања. Кандидат је дужан да приступи
провери психофизичких способности коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. У пријави навести и контакт
телефон ради обавештења о термину провере психофизичких способности. Пријаве
кандидата који не приступе провери психофизичких способности неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс доставити
следећу документацију: оверену фотокопију или оверен препис дипломе о стеченој
Обуке и субвенције (за запошљавање)
стручној спреми-ФМУ, оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (нови
образац), оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци).
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, кандидати ће доставити пре закључења уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности кандидата прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Ближе инфор-

Школа је знање,
посао је занат
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мације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 017/654-076. Документацију
слати на адресу школе.

БелоЦрКвансКа
гИмназИја
И еКономсКа шКола
26340 Бела Црква
Јована Цвијића 11
тел. 013/853-476

26340 Бела Црква
Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-487
тел/факс: 013/851-022

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена, на одређено
време до истека мандата директора

Наставник немачког језика
Наставник немачког језика
са 20% радног времена

Професор математике

Наставник биологије

са 55% радног времена

са 90% радног времена

ЗАПОШЉАВАЊА
ПрофесорСАЈМОВИ
географије
са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Кандидат поред
општих услова прописаних законом, треба
да испуњава и посебне услове прописане
одредбама члана 8 став 2 тач. 1 и 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у гимназији и стручној школи: да 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. Кандидат
подноси: пријаву са краћом биографијом,
оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству РС и извод из матичне књиге рођених.
Уверење о здравственој способности подноси се пре закључења уговора о раду, а
доказ о неосуђиваности прибавља школа.
У току поступка одлучивања о избору кандидата, надлежна служба за запошљавање
врши проверу психофизичких способности
кандидата, стандардизованим
поступком.
Национална служба
Пријаву са потребном
документацијом досза запошљавање
тавити на горенаведену адресу, у року од
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговреме пријаве неће се разматрати.
Информације се могу добити на број телефона: 013/853-476.
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Прави људи

ош „ЖарКо зреЊанИн“

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

Наставник математике

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи и
сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања. Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: поседовање држављанства Републике Србије,
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат је дужан да достави: краћу биографију, уверење о држављанству - не старије
од 6 месеци, оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених и оверену фотокопију или препис дипломе о стеченом високом образовању. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат
није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. У току поступка одлучивања
о избору кандидата, надлежна служба за
запошљавање врши проверу психофизичких способности кандидата, стандардизованим поступком. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања. Пријаве са
Обуке
и субвенције
доказима
о испуњености
услова слати на
горенаведену
адресу,
са
назнаком:
за запошљавање „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Унапредите
своје
ПонИштеЊе КонКурса
еКономсКо-трговИнсКа
пословање
шКола зајеЧар
ЗАјЕЧАр

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Људи су
мера успеха

Конкурс објављен 17.10.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: наставник информатике, са 40% радног времена, на
одређено време до 31.08.2013. године.

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

Наука и образовање

шомо
„Предраг мИлошевИЋ“
19350 Књажевац
Кеј Вељка Влаховића 19
тел. 019/732-911

Настава виолине

са 25% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање у складу
са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
доказ о држављанству РС, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Кандидати који буду испуњавали
услове конкурса, пре доношења коначне
одлуке о избору, биће упућени на проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту
и датуму провере кандидати ће бити обавештени по истеку рока за подношење
молби. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

шКола за основно И
средЊе оБразоваЊе
„јелена мајсторовИЋ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14
тел. 019/429-744

Професор разредне наставедефектолог
на одређено време до повратка
радника са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолог-олигофренолог. Уз пријаву на конкурс поднети: основне биографске податке; извод из матичне књиге рођених;
диплому о завршеној школи; уверење о
држављанству. Уколико кандидат не приложи оригиналну документацију, у обавези је да достави оверене фотокопије истих.
Приложена конкурсна документација не
сме бити старија од 6 месеци. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

ош „ђура јаКшИЋ“

ПонИштеЊе КонКурса
основна шКола
„јован јовановИЋ змај“

19376 Сумраковац
тел. 030/466-215, 466-317

19224 Салаш, Маршала Тита 35
тел. 019/470-126
е-mail: јјzmajsalas@gmail.com

Наставник српског језика
за 27,75% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, васпитача и стручних сарадника који изводе наставу српског језика у
основној школи.

Наставник математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у
складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника, васпитача и стручних
сарадника који изводе наставу математике
у основној школи.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави
и оверене фотокопије докумената којима доказује да испуњава услове конкурса (диплому о стеченом стручном образовању, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Доказ да је кандидат психички, физички и здравствено
способан за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве са доказима о испуњавању услова
слати на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Ближа обавештења могу се
добити у служби школе и на горенаведене
бројеве телефона.

ПонИштеЊе КонКурса
основна шКола
„владИслав ПетКовИЋ
дИс“
19341 Грљан
Зорана Радмиловића 10

Конкурс објављен 24.10.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: наставник српског
језика, са 22% радног времена.

ПонИштеЊе КонКурса
основна шКола
„јован јовановИЋ змај“
19224 Салаш, Маршала Тита 35
тел. 019/470-126
е-mail: јјzmajsalas@gmail.com

Kонкурс објављен 10.10.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

Kонкурс објављен 07.11.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

ЗрЕњАнИн

медИЦИнсКа шКола

23000 Зрењанин, Народног фронта 3

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

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут-специјалиста фармацеутске технологије, дипломирани фармацеут.

Наставник интерне медицине са
негом
са 60% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста за
интерну медицину.

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

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут-специјалиста за контролу лековитог биља,
дипломирани фармацеут.
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 РС-Просветни 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 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
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Наука и образовање
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. 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. 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.

ош „др БошКо вреБалов“
23270 Меленци, Српских владара 63

Наставник математике

2 извршиоца - један извршилац са 89%
радног времена и један са 44% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове утврђене чл. 24 до 26 Закона о раду
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05
и 54/09), чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), чл.
3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/2012), као и
одредбама Правилника о организацији и
систематизацији послова у ОШ „Др Бошко
Вребалов“ Меленци. Кандидат треба да
има одговарајуће образовање на студијама другог степена, у складу са Законом о
високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да 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. На основу члана
3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, наставу и
друге облике образовно-васпитног рада у
предметној настави из математике може да
изводи лице које је стекло високо образовање: професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар
за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар
- информатичар, професор математике

56

| Број 495 | 12.12.2012.

и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор
информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика,
дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор
математике, мастер професор математике
и физике, мастер професор математике и
информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани
математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије
- математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике
- теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар; лице из наведеног
члана мора да има 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; лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским
програмима из области математике или
примењене математике (са положеним
испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне наставе
математике и физике, односно математике
и информатике. Кандидат треба да приложи: пријаву на конкурс; оверену копију
дипломе о стеченом образовању; уверење
о држављанству; уверење високошколске
установе о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; лица која су
стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да приложе и
уверење високошколске установе да имају
завршене основне академске студије на
студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија
или Основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно
математике и информатике. Фотокопије
докумената морају бити уредно оверене. 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. Доказ о неосуђиваности
прибавља установа. Рок за подношење
пријава са доказима о испуњавању услова

конкурса је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
Пријаве се достављају на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“.

ПонИштеЊе КонКурса
медИЦИнсКа шКола

23000 Зрењанин, Народног фронта 3
Конкурс објављен 21.11.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се у целости за радно место: наставник здравствене неге, на одређено
време ради замене запосленог одсутног преко 60 дана.

ИсПравКа КонКурса
средЊа шКола
23272 Нови Бечеј
Маршала Тита 5
тел. 023/771-077

Конкурс објављен 05.12.2012. године у публикацији „Послови“, за радно
место: шеф рачуноводства, са 50%
радног времена, мења се у делу радног ангажовања и исправно треба да
гласи: шеф рачуноводства, УСЛОВИ:
да кандидат има IV, VI или VII степен
стручне спреме, економске струке и
положен испит за овлашћеног рачуновођу. Исправка важи од датума
објављивања у публикацији „Послови“.

ПонИштеЊе КонКурса
ош „2. оКтоБар“
23000 Зрењанин
Марка Орешковића 48

Конкурс објављен 21.11.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: наставник техничког и информатичког образовања, са
40% норме.

Обука за
активно
тражење
посла

Стекните
конкурентску
предност

Посао се не чека,

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
Обука за активно
посао се тражи
тражење посла

обУКА ЗА АКТИвно
ТрАжЕњЕ послА
Можете ли ми рећи где се и када организује обука за активно тражење
посла, конкретно за град Нови Пазар?
Обука за активно тражење посла вас учи како да се што успешније представите потенпотен
цијалном послодавцу, оставите добар утисак, постанете озбиљна конкуренција осталим
кандидатима, искористите властите потенцијале и да пронађете посао. Обуку држе лили
ценцирани инструктори из Националне службе за запошљавање, траје један или два
дана, у зависности од ваших потреба и што је најважније, похађање обуке је потпуно
бесплатно. Обуке се одржавају у филијалама НСЗ, па се обратите свом саветнику за запозапо
шљавање у филијали Националне службе за запошљавање у вашем месту или општини,
у вашем случају - Филијали Нови Пазар. Напомињемо да уколико желите да приступиприступи
те обуци, прво морате да будете пријављени на евиденцију незапослених НСЗ. Остале
информације, као и радну свеску за обуку, можете наћи на адреси: www.nsz.gov.rs/page/
zanezaposlene/sr/dodatnoobrazovanje/radionice.html.
Тренинг самоефикасности је дводневна обука за активно тражење посла, намењена дуду
горочно незапосленим (дуже од две године) и теже запошљивим лицима (због година
живота, потражње на тржишту рада и сл). Циљеви обуке су усвајање стратегије и вештивешти
не тражења посла, јачање капацитета значајних за активно и истрајно тражење посла,
повећање самопоуздања, мотивације, толеранције на фрустрације и личне одговорности
за тражење посла. Начин рада је радионичарски, у мањим групама. Организује се једном
до два пута месечно. Обуку реализују психолози, а пријављивање заинтересованих је код
саветника за запошљавање, саветника за планирање каријере или у Центру за информиинформи
сање и професионално саветовање.

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

Налазим се на евиденцији НСЗ као незапослено лице - инвалид III кака
тегорије. До 2003. године примао сам привремену накнаду, после чега
сам преведен у делимичну инвалидску пензију, по чл. 223 став 1, у ком
својству се налазим и даље. Редовно се јављам, тромесечно, свом савесаве
тодавцу за запошљавање, ради остваривања стеченог права.
Моја питања су:
1. Да ли се нешто мења у мом статусу, ако радим по уговору о делу одод
ређене пројекте?
2. Какав ће бити мој статус, ако радим као наставник у средњој шкошко
ли на одређено време, када се заврши време ангажовања (да ли се
враћам у претходно стање - на делимичну инвалидску пензију, одод
носно да ли задржавам трајну инвалидност која је утврђена од страстра
не ИК)?
3. Да ли у смислу 1. питања, ако се ништа не мења у мом статусу, могу
понудити школи да будем ангажован као наставник по уговору о
делу?
Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 Одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - Одлука УСРС,
5/2009 и 107/2009) уредио је ситуацију која се односи на инвалиде рада који су право
на рад са скраћеним радним временом, тј. рад на другом одговарајућем послу, остварили пре ступања на снагу овог закона, а којима је независно од њихове воље престало
својство осигураника.
Одредбом 223 Закона, корисницима права на привремену накнаду, коју су уживали по
ранијим прописима корисници II и III категорије инвалидности са преосталом радном
способношћу, који су ван осигурања, преводила се та привремена накнада у 50% инваинва
лидске пензије, одређене у складу са Законом о ПИО.
Одредбом члана 226 Закона прописано је да се кориснику инвалидске пензије из чл. 223
и 225 Закона који постане осигураник у складу са одредбама Закона, обуставља исплата
пензије за време док траје то осигурање. Исплата пензије се наставља по престанку тог
поновног осигурања, само ако је то ново радно ангажовање престало независно од воље
осигураника. У случају да корисник инвалидске пензије из чл. 223 и 225 Закона буде
осигуран по основу уговора о делу, ауторског уговора или привремених и повремених
послова, исплата се обуставља док трају ти уговорени послови, а исплата ове делимичне
пензије ће се наставити по престанку обављања уговорених послова.
Напомињемо да су одговори начелног карактера и да је потребно да се обратите и РФ
ПИО за питања из пензијског и инвалидског осигурања, као и надлежном министарству
из делокруга којим је регулисана дата област.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Припрема за Европску стратегију запошљавања

ИЗАЗОВИ
ЛОКАЛНИХ СРЕДИНА
С обзиром да је специфичност Србије
неуједначен регионални развој, решење
проблема мора почети на локалу.
Локални савети за запошљавање биће
обучени да тумаче податке о потребама
локалног тржишта рада, развијају и
прате спровођење локалних планова
запошљавања, који ће задовољити
услове за учешће и финансирање из
буџета Републике Србије и фондова
Европске уније

У

оквиру пројекта „Припрема институција тржишта рада
у Републици Србији за Европску стратегију запошљавања“, протекле недеље одржана су два састанка са
представницима локалних самоуправа и локалних савета за запошљавање. Циљ састанака је да информишу
и припреме друштвено-економске партнере за активно учешће у
пројектним активностима које ће се одвијати на локалном нивоу.
На тај начин ће се унапредити капацитети локалних савета за запошљавање, како би на што бољи начин креирали и примењивали
локалне планове запошљавања који могу да одговоре изазовима
локалног тршишта рада, а у исто време и конкуришу за средства
из националних и европских фондова.

Неуједначен регионални развој
Као кандидат за чланство у Европској унији, Србија мора даље
да усклади своју националну политику запошљавања, законодавство и процедуре са европским стандардима, односно Европском
стратегијом запошљавања - ЕУ 2020. Циљ двогодишњег твининг
пројекта „Припрема институција тржишта рада у Републици Србији за Европску стратегију запошљавања“, који је финансиран из
претприступних фондова ЕУ, управо је јачање капацитета Сектора
за запошљавање Министарства рада, запошљавања и социјалне
политике и Националне службе за запошљавање, како би се заједно са заинтересованим странама и партнерима убрзале реформе
на тржишту рада, у складу са стандардима Европске уније.
„Активне мере запошљавања могу ублажити последице кризе, али не може се очекивати да у потпуности реше проблем, јер
једино у синергији са свим другим чиниоцима оне могу бити један
афирмативан механизам. Слику на тржишту рада ће променити
повећање привредне активности, стопе извоза, обима страних
инвестиција и обима домаће производње. Један од механизама је
и децентрализација политике запошљавања са централног на локални ниво, што може бити и резултат реализације твининг пројекта који данас представљамо“, истакао је Мартиновић, државни
секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике,
и подсетио да је у току доношење Акционог плана за 2013. годину,
који предвиђа и посебан пакет мера намењених младим људима,
вишковима запослених и развоју социјалног предузетништва.
С обзиром да је специфичност Србије неуједначен регионални развој, решење проблема мора почети на локалу. Кроз пројектне активности локални савети за запошљавање биће обучени да
тумаче податке о потребама локалног тржишта и друштвеноекономског окружења, развијају и прате спровођење локалних
планова запошљавања, који ће бити боље прилагођени карактеристикама и специфичним потребама на локалном нивоу и задовољити услове за учешће и финансирање из буџета Републике
Србије и фондова Европске уније.
„Стратегија запошљавања покушава да одговори на велике
изазове са којима се суочавамо на тржишту рада. Национални ак-
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циони план за спровођење стратегије ће у наредном периоду нарочиту пажњу посветити децентрализацији и јачању капацитета
и механизама на локалном нивоу, пре свега кроз развој локалних
савета за запошљавање. Следећи корак на том путу је подстицање
општина да се повезују и заједничким снагама одговоре изазовима локалних средина“, рекла је Љиљана Џувер, помоћник министра рада, запошљавања и социјалне политике и руководилац
пројекта у име земље корисника, и подсетила да крајем следеће
године почиње реализација пројеката који ће се наслањати на
ИПА 2012, што ће у 2014. пружити могућност локалним саветима
за запошљавање да директно аплицирају за потребна средства.
„Треба створити услове за укључивање свих, нарочито социјално искључених група становника. У том смислу, Национални
акциони план за 2013. предвиђа и посебан пакет мера намењених
младим људима, вишковима запослених, а развијаћемо и социјално предузетништво“, рекла је Љиљана Џувер.

Предност неразвијеним општинама
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености предвиђено је да републички и локални буџет могу да се
удруже у циљу решавања проблема незапослености на локалном
нивоу.
„Решавање проблема незапослености треба спустити на локални ниво. Самоуправе имају задатак да дефинишу проблеме и
начине њиховог превазилажења, а ми ћемо им пружити подршку. Уколико јединица локалне самоуправе у оквиру локалног акционог плана запошљавања обезбеди средства за финансирање
програма и мера активне политике запошљавања, може до 31.
јануара Министарству рада поднети захтев за учешће у финан-
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„Креативне локалне средине су лакше одговориле на кризу,
јер су добро идентификовале своје специфичности и дале иновативне одговоре удруженим напорима свих актера. И привреда и
грађани од локалних самоуправа очекују услове који ће позитивно утицати на њихов пословни и лични развој. Добра процена тржишта рада и антиципација потребних вештина су веома битне,
јер показују које се области привреде у неком крају могу развијати
и који образовни профили имају шансу да до посла дођу. Циљ је
стварање бољих послова, посебно за осетљиве категорије, јер је 20
милиона људи у ЕУ на граници сиромаштва и под претњом социјалне икључености“, рекла је Брижит Мегр и нагласила да је
поред локалних одговора на проблеме незапослености потребно
дати један координисан одговор. Током јануара наредне године
биће одржано 8 регионалних сесија за представнике локалних самоуправа и савета за запошљавање.

сирању тог програма или мере. Предност ће имати неразвијене
општине, програми настали у сарадњи више општина које имају
оформљен заједнички локални савет, као и програми намењени
осетљивим групама које теже долазе до посла“, рекла је Наталија
Радоја, директорка Сектора за развој предузетништва и програме
запошљавања НСЗ, и подсетила да ће се и током следеће године
наставити са реализацијом активних мера запошљавања, као што
су субвенције за самозапошљавање, подстицаји за отварање нових
радних места, програми обука, „Стручна пракса“ и јавни радови.
Радоја је подсетила да је прошле године од 120 поднетих захтева
локалних самоуправа за суфинансирање ЛАПЗ спроведено 100 и
да је на тај начин посао добило 4035 особа, док је ове године, услед
ограниченог буџета, спроведено само 47 пројеката кроз које су запослене 1204 особе.

Координисан одговор
Експерти из Француске, Румуније и Шведске у оквиру пројекта помажу својим колегама из Србије да унапреде знања и капацитете за усклађивање и унапређење националне политике
запошљавања, као и креирање мера за подстицај запошљавања, у
складу са Европском стратегијом.
Брижит Мегр (Brigitte Maigre), стални твининг саветник, подсетила је да смо сведоци парадокса - економске глобализације
која тече паралелно са јачањем локалних економија. Европском
стратегијом запошљавања - ЕУ 2020, Унија, али и свака земља у
складу са својим специфичностима и приоритетима, настоји да
превазиђе тренутну економску кризу. Фокус је на образовању, едукацији, као и на иновативним и одрживим решењима за постојеће
изазове.

Усавршавање
„У претходном периоду имали смо одличну комуникацију
на свим нивоима, када је реч о реализацији локалних акционих планова, од едукације и састављања тимова у локалним
саветима, па до прављења локалних акционих планова и конкурисања за део средстава са националног нивоа. Подсећам да
је 2011. година била кључна, јер смо у креирање политике запошљавања укључили више од 100 локалних самоуправа, а више
од 4.000 особа добило је посао. Захваљујући томе, овај пројекат ће омогућити усавршавање рада већ формираних савета
за запошљавање. Уз додатна знања локалне самоуправе биће
оспособљене да привуку што више средстава из претприступних фондова, када она буду доступна. Предност ће имати локалне самоуправе и савети који су се већ доказали у сарадњи
на националном нивоу. Тешко је са једног места знати шта је
приоритет једне локалне средине, па локални савети треба да
помогну самоуправама да утврде шта су приоритети“, рекао
је Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање, и додао да ће Национална служба настојати да у решавање проблема незапослености укључи партнере из просвете,
образовања, привреде, како би програми ових области били
усаглашени са Националним акционим планом запошљавања.

Бесплатна публикација о запошљавању

Вратити поверење младих у институције
Представници локалних самоуправа укључени у овај пројекат поделили су своја досадашња искуства и проблеме у раду локалних савета за запошљавање, али и у процесу суфинансирања
локалних акционих планова. Сложили су се да локални савет за
запошљавање треба да буде десна рука социо-економском савету,
али упозорили на погубан утицај политичке нестабилности на локалу на њихов рад. Такође, треба инсистирати на транспарентности у раду и већем учешћу представника организација цивилног
друштва и привреде у процесу одлучивања, јер су они вољни да
сарађују, уколико им се проблеми и решења представе на прави
начин. Такође, уочена је неопходност укључивања центара за социјални рад у рад локалних савета, како би социјална компонента, већ укључена у мере активне политике, била још доследније
спроведена. Израда социјалних карата би допринела бржем и равноправнијем укључивању социјално угрожених категорија у мере
предвиђене локалним акционим плановима. Неке општине су изнеле и своја искуства у развоју области, попут здравства, аматеризма и физичке културе, које су неправедно запостављене, а дају
одличну основу за развој добрих пројеката и укључивање већег
броја суфицитарних занимања на тржиште рада.
Покренуто је питање девастираних општина и могућности
учешћа других, суседних општина у финансирању дела њихових пројеката. Представници Министарства рада су сугерисали општинама да се удружују, било на регионалном или међуопштинском нивоу, оформе заједнички савет и креирају акциони
план запошљавања, на основу кога ће лакше моћи да дођу до средстава за финансирање пројеката, било из домаћих или иностраних
фондова. Тако ће лакше моћи и да реализују мере, попут обуке
за познатог послодавца, које нису предвиђене за суфинансирање,
али и да обезбеде додатно финансирање „скупих“ мера, као што су
подстицаји за покретање сопственог бизниса.
Иако су неке општине већу пажњу поклањале обукама и отварању нових радних места, а друге развоју предузетништва, за
већину млади представљају приоритетну групу, с обзиром на стопу њихове незапослености. Представници локалних самоуправа
су истакли проблем недовољне мотивисаности младих људи да
се укључе у решавање друштвених проблема, па је неопходно пре
свега вратити поверење младих у институције. Већина општина је
протеклих година знатан део средстава одвојила за финансирање
програма „Прва шанса“ и „Стручна пракса“, како би младима омогућила улазак на тржиште рада и стицање првих, неопходних искустава, као и прилику да промовишу своја знања и могућности.
Међутим, проблем настаје када се након истека програма млади
врате на евиденцију НСЗ и постану примаоци новчане накнаде у
случају незапослености. Зато је неопходна боља координација и
увезивање мера, што ће младе који су завршили стручно оспособљавање даље ангажовати кроз програме који у одређеној средини дају најбоље резултате, на пример - субвенције за отварање
нових радних места. Локалним самоуправама је предложено да
покрену и систем школских пракси, како би се млади припремили
за тржиште рада још у току образовања.
А.Бачевић
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Одржана седница Социјално-економског савета

расПрава о БуЏету одлоЖена

Важност социјалног дијалога, договора и компромиса расте у време економске кризе и у
транзиционом периоду. Нажалост, нико није задовољан социјалним дијалогом у Србији и поставља
се питање како га унапредити
За политичку и економску стабилност сваке земље од велике
је важности одржавање елементарног консензуса синдиката, послодаваца и владе о мерама привредне политике и социјалног законодавства. До таквог минималног консензуса долази се једино
социјалним дијалогом ова три субјекта друштвеног и економског
живота. Важност социјалног дијалога, договора и компромиса расте у време економске кризе и у транзиционом периоду. Нажалост,
нико није задовољан социјалним дијалогом у Србији и поставља се
питање како га унапредити.
У циљу успостављања и развоја социјалног дијалога, у Србији
је основан Социјално-економски савет (СЕС). Протекле недеље
Савет је одржао 50. редовну седницу, на којој се расправљало о
Нацрту закона о изменама и допунама Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и радном ангажовању естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству. Иако најављена, расправа о буџету за 2013. одложена
је до даљњег, а нису разматрани ни проблеми пословања у сектору
трговине, јер грешком није послат позив министру трговине. На
седници СЕС-а није било премијера и председавајућег СЕС-а Ивице
Дачића, али су били присутни представници државе, министри
енергетике и просвете, Зорана Михајловић и Жарко Обрадовић,
као и државни секретари Министарства рада и Министарства финансија и привреде, Зоран Мартиновић и Ивица Којић. Седници су
присуствовали и представници Уније послодаваца, Самосталног
синдиката, као и УГС Независност.
„Закључено је да министарства рада и финансија треба
заједнички да размотре примедбе Уније послодаваца Србије на
Нацрт закона којим се уређује запошљавање особа са инвалидитетом. Примедбе се односе на просек плаћања послодавца за незапослену особу са инвалидитетом, који по нашем ставу треба да
буде мањи од 50 одсто републичког просека или да се одређује
на основу просека по секторима“, рекао је председавајући Небојша
Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије, на конференцији за новинаре након седнице. Он је позитивно оценио укидање
одредбе да се наплаћује казна послодавцима који нису на време
уплатили средства у буџет.
Атанацковић је истакао да је неопходно да у Социјално-економском савету учествују представници Министарства привреде,
а не Министарства рада, као што је то до сада био случај.
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„Потребно је да Влада Србије разуме проблеме на прави начин, јер ако не решимо проблеме привреде, можемо само да се
заносимо да ћемо решити социјална питања, као што су пензије и
плате. Послодавци су свесни суноврата наше привреде и ово је последњи моменат да се крене неким другим правцем, јер нам прети неизвесна судбина”, нагласио је председник Уније послодаваца.
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије, Душко
Вуковић, потврдио је да је расправа о буџету одложена и да су синдикати незадовољни због таквог односа државе.
„Закон обавезује државу да поштује социјалне партнере, али
се то не дешава“, истакао је Вуковић и нагласио да је Закон о раду
најважнији системски закон којим се регулишу права и обавезе
радника и послодаваца, уз напомену да је о правцу у којем треба
да иду измене тог документа неопходна тематска дискусија.
Државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Владе Републике Србије, Зоран Мартиновић, на
конференцији за новинаре, одржаној након седнице Социјалноекономског савета, навео је да је предвиђено да се измене Закона о раду нађу на дневном реду Владе до септембра или до краја
2013. године.
„Неопходно је да измене Закона о раду буду резултат компромиса и консензуса свих социјалних партнера, који су упознати са
оним што треба да буде предмет измена. Постоји доста различитих ставова о неким отвореним питањима, због чега је потребан
дужи период за усклађивање и постизање договора“, закључио је
Мартиновић.
Била је ово тек друга званична седница СЕС-а по формирању
Владе у јулу. На првој седници, одржаној почетком септембра, министар финансија и привреде Млађан Динкић представио је пакет
антикризних мера и изабрано је ново руководство.
А.Б.

Сигурност
Министар просвете, науке и технолошког развоја, Жарко Обрадовић,
ускоро очекује потписивање Протокола о зарадама са синдикатима.
„Протокол Владе Србије од 28.
августа подразумева сигурност везану за исплату зарада, повећање зарада од два посто у октобру
и априлу, обавезу државе да обезбеди средства за јубиларне
награде које ће исплаћивати локалне самоуправе и обавезу
државе да исплати светосавске награде“, истакао је Обрадовић
и подсетио да ће у наредне три године Министарство заједно
са синдикатима радити на изради уредбе којом би се решио
проблем коефицијената у просвети. Што се тиче технолошких
вишкова, Обрадовић је још једном поновио да неће бити отпуштања и да је ове године потпуно без фонда часова остало
158 наставника, што је знатно мање у односу на прве податке
који су пристизали из школских управа.
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Сајам запошљавања у Новом Саду

НЕЗАПОСЛЕНИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЗА ОБУКЕ

Представници Технолошког факултета Универзитета у
Новом Саду информисали су посетиоце о могућностима
стицања стручне квалификације саветника за
хемикалије, за кандидате са факултетском дипломом и
минимално шестином наставе хемије

Г

рад Нови Сад и Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Сад, заједнички су организoвали 10. сајам запошљавања у Новом Саду, крајем прошле седмице, у холу
„Студија М“ Радио Новог Сада.
На сајму је учествовало 27 послодаваца који су остварили
непосредан контакт са приближно 1.800 особа, које су конкурисале на понуђених преко 200 слободних радних места. Незапосленима је понуђен посао у економској, комерцијалној, трговачкој,
прехрамбеној, угоститељској, правној, машинској, електротехничкој, хемијској, технолошкој и текстилној струци. Исказане потребе послодаваца односе се и на радна места менаџера, саветника
у осигурању, архитекте, професора књижевности, дипломираног
филолога - преводиоца, дипломираног биолога, аниматора за дечје
рођендане, ложача, магационера и радника у производњи.
Представници Технолошког факултета Универзитета у Новом
Саду информисали су посетиоце о могућностима стицања стручне
квалификације саветника за хемикалије које се пружају кандидатима са факултетском дипломом и минимално шестином наставе
хемије.
- Додатном обуком за саветника за хемикалије незапосленима
се повећава шанса да дођу до посла у струци или започну сопствени посао. Саветници за хемикалије могу бити ангажовани у свим
привредним субјектима који извозе, увозе, производе, користе или
дистрибуирају опасне хемикалије, појаснила је Јована Граховац,
доцент на Катедри за биотехнологију и фармацеутско инжењерство Технолошког факултета у Новом Саду.
Детаљније информисање о послу саветника за хемикалије
и обуци Технолошког факултета у Новом Саду за то занимање
могуће је на сајту Технолошког факултета, путем линка http://
savetnikzahemikalije.wix.com/obukа. Процењено је да ће у ближој
будућности бити исказане потребе за запошљавањем 700 особа са
том квалификацијом на нивоу Србије.

Међу незапосленима који су заинтересовани за обуку за саветника за хемикалије су и Весна Ц, дипломирани инжењер агрономије и Нина Т, мастер хемичар.
- На сајму је занимљиво, опуштено, свима можете прићи, послодавци су спремни да дају корисне савете, додаје задовољно
Нина, која је дипломирала у октобру ове године.
Атмосфером на сајму задовољна је и Аида Д, трговац по струци.
- Заинтересована сам за обуку за посластичара, па очекујем да
ћу на штанду Едукативног центра сазнати више о термину и осталим појединостима обуке, рекла је Аида.
Све бесплатне обуке за потребе тржишта рада намењене незапосленима, Филијала Нови Сад ове године је организовала у сарадњи са Едукативним центром у Новом Саду.
АД „Хлеб“ Нови Сад веома често учествује на сајмовима запошљавања, а овога пута на штанду је прикупљен највећи број радних биографија.

- Сајмови запошљавања су најбољи начин да дођемо до квалитетних радника, а очекивања од овог сајма су премашена. Током прва два сата остављено нам је близу 200 радних биографиja.
Пријавило се највише комерцијалиста и помоћних радника у производњи, а врло велик је и одзив радника у рачуноводству, истиче
Душанка Вулај, сарадник за правне и кадровске послове.
Рођендаоница „Три четири сад“ први пут учествује на сајму
запошљавања.
- Потребна су нам два аниматора за дечје рођендане. Прво нудимо краћу обуку, а потом и шансу за запослење. Пресудно за ово
радно место је да особа воли децу и рад са децом, без обзира на
струку и радно искуство, нагласила је директорка Тајана Балтић,
задовољна интересовањем кандидата.
Посетиоци су имали прилику да се информишу о услугама
Националне службе за запошљавање кроз непосредну комуникацију на штанду Филијале Нови Сад и путем информативног материјала. На сајму је учествовала и једна приватна агенција за запошљавање, а незапосленима се представио и Едуконс универзитет
из Сремске Каменице.
М. Милић Ђорђевић
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Међународни дан особа са инвалидитетом

АФИРМАЦИЈА
ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ

Искуство Београдског центра за људска права показало је да на процес запошљавања особа са инвалидитетом
утиче више фактора, почев од образовања до доминантне културне матрице, која се односи како на саме особе
са инвалидитетом и њихову представу о себи, тако и на послодавце

П

рема подацима Светске здравствене организације, са
порастом светске популације стално расте и број људи
са инвалидитетом. Процењује се да 10 одсто становника планете има неку неку врсту инвалидности, а око
25 одсто људи тангирано је неким од проблема својих
ближњих. Један од 10 Европљана има неку врсту телесног, сензорног или менталног оштећења, односно 40 милиона људи. Подаци
које имамо о особама са инвалидитетом у Србији су веома оскудни. Не постоје базе података које би систематизовале ову проблематику и указале на право стање ствари, али се претпоставља
да је њихов број већи од 700.000 (300.000 радног узраста). Стопа
запослености је изузетно ниска и износи око 13%, док се на евиденцији Националне службе за запошљавање налази 20.000 особа
са инвалидитетом.

„Стварање прецизне евиденције о броју особа са инвалидитетом и њихових удружења у Србији, имаће приоритетан значај у
наредном периоду и омогућити адекватније усмеравање помоћи
ка онима којима је најпотребнија, како би постали равноправни
чланови друштва“, нагласила је државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Бранкица Јанковић, поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, који је
у Србији обележен низом манифестација, уз упозорење да 70 одсто
особа са инвалидитетом живи у сиромаштву.
Помоћница поверенице за заштиту равноправности, Љиљана Лончар, рекла је да су особе са инвалидитетом у Србији врло
дискриминисане, пре свега због става друштва које их посматра
кроз призму инвалидитета. Повереници је пристигло више десетина притужби особа са инвалидитетом, што је 15 одсто од укупног броја притужби, а посебан проблем је запошљавање.
„Само 13 одсто особа са инвалидитетом је запослено, што значи да је њихова незапосленост три пута већа од просека“, рекла је
Љиљана Лончар. Ову алармантну слику допуњује и истраживање
сајта „Послови инфостуд“, које показује да, и поред законске обавезе, две трећине послодаваца у Србији (70 одсто) није запослило особу са инвалидитетом. Свега 10 процената послодаваца запослило
је особу са инвалидитетом током ове године, док је 15 одсто то учинило од усвајања новог закона.
Послодавци радије плаћају казне него што запошљавају особе са инвалидитетом, због чега им треба понудити нове стиму-
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лативне мере, поручили су панелисти из Центра за оријентацију
друштва, Београдског центра за људска права и више локалних
организација особа са инвалидитетом, на округлом столу о запошљавању особа са инвалидитетом. Повод за дискусију је био извештај „Запошљавање особа са инвалидитетом у Републици Србији за 2012. годину“, сачињен са циљем да се анализирају ефекти
афирмативног законодавства у области запошљавања особа са
инвалидитетом, истакну проблеми и одреде препоруке у остваривању права и положаја особа са инвалидитетом на отвореном
тржишту рада.
Извештај је израђен у оквиру пројекта „Промоција инклузивног тржишта рада за особе са инвалидитетом у Републици Србији“, који уз подршку Делегације Европске уније у Републици
Србији, кроз Европски инструмент за демократију и људска права, реализује Центар за оријентацију друштва, у партнерству са
Београдским центром за људска права, али и у сарадњи са коалицијама организација особа са инвалидитетом из Александровца,
Мајданпека, Новог Кнежевца, Смедерева, Смедеревске Паланке,
Ужица, Врања и Велике Плане.
Панелисти су оценили да је за унапређење положаја особа са
инвалидитетом на тржишту рада неопходно што пре поправити
њихов образовни статус кроз програме преквалификације за по-

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

знатог послодавца. Предложено је и да треба вршити притисак на
локалне институције да што више запошљавају особе са инвалидитетом. Тијана Петровић, из Удружења дистрофичара Златиборског округа, која је заједно са партнерима истраживала стање у
локалној средини, рекла је да у 2011. од осам анкетираних јавних
предузећа у Ужицу, њих седам није запослило ниједну особу са инвалидитетом, већ су своју законску обавезу регулисали проценом
радне способности.
„Ове године само једно јавно предузеће у Ужицу запослило
је особу са инвалидитетом, док се од приватних фирми којима су
послати упитници јавила само једна са одговором да радије плаћа
пенале“, навела је Петровићева. Прошле године су на евиденцији
ужичке филијале Националне службе за запошљавање биле 102
особе са инвалидитетом, од којих је 11 запослено, док је у овој години 130 на евиденцији, а 31 особа је запослена. Петровићева је
похвалила напоре ужичке филијале НСЗ и позвала све особе са
инвалидитетом да се пријаве на евиденцију незапослених, како би
имали прилику да се укључе у неку од активних мера које Служба
спроводи.
„На програмима јавних радова у Ужицу ангажовано је 48 особа са инвалидитетом. То није дугорочно решење, али је значајно,
јер су особе са инвалидитетом на тај начин први пут засновале
радни однос, социјализовале се и поправиле материјални статус“,
истакла је Тијана Петровић.
Подаци из Мајданпека још више забрињавају, јер у последњих

20 година ниједна особа са инвалидитетом није добила посао за
стално, а први случај забележен је тек ове године. Подаци локалног удружења „Френд“ показују да у овој општини Тимочке крајине има скоро 2.000 незапослених, међу којима је 45 особа са различитим облицима инвалидитета. Даница Тркуља, представница
удружења, упозорила је да су велике препреке запошљавању особа са инвалидитетом предрасуде грађана и образовни систем који
није усклађен са потребама привреде, због чега деца са инвалидитетом која су завршила школу не могу да нађу посао.
Забрињава и веома лоше стање у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ. Од 42 предузећа у Србији, ради само шест (два су у Београду), а запошљавају тек 2000
радника. Искуство државне фирме за рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Космос“, која се бави графичком активношћу и штампањем, показало је да стране фирме које послују
у Србији радо закључују послове са таквим предузећима.
„Космос понекад добије неки посао код државе на јавним набавкама, али то је више последица непоштовања застарелих закона по којима не можемо да учествујемо на тендерима, јер дугујемо
за порез још из периода када смо били друштвено предузеће. Фирма сада има 75 запослених, а у плану је запошљавање још 25 људи
током следеће године. Сами смо организовали и програм радних
пракси за особе са аутизмом, чија су права у Србији посебно угрожена“, истакао је Емин Голубовић, директор компаније.
Председница Републичког удружења за помоћ особама са аутизмом, Весна Петровић, навела је да подаци о аутизму у Србији
нису тачни, као и да се на 100 деце рађа једно са аутизмом, што
значи да их је неколико хиљада у Србији.
Искуство Београдског центра за људска права показало је да
на процес запошљавања особа са инвалидитетом утиче више фактора, почев од образовања до доминантне културне матрице која
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се односи како на саме особе са инвалидитетом и њихову представу о себи, тако и на послодавце.
Учесници округлог стола су указали да се у Србији много
више користи институт потпуног одузимања пословне способности, а мање делимичне, што значи да се особа одједном лишава
права да склапа уговор о раду, вононтира, ступа у брак, као и активног и пасивног бирачког права. Представнице Београдског центра за људска права указале су да се у току поступка одузимања
пословне способности особама са инвалидитетом у Србији често
крше људска права, а цео процес је нехуман.
Анализа судских образложења у случајевима одузимања
пословне способности показала је да се као критеријуми узимају
изглед особе, облачење или комуникација у одкружењу. Према
речима Александре Томић, из Београдског центра за људска права, Србија је усвојила неопходне конвенције у домену одузимања
пословне способности, али није ускладила домаће законе и не
поштује све одлуке Европског суда за људска права у Стразбуру.
Особа која се лишава пословне способности нема право на заступника који ће покушати да побије налазе вештака, а проблематично
је и што суд често доноси одлуку на основу углавном застарелог
налаза вештака, без контакта са особом о којој је реч. Томићева је
истакла и да је језик који вештаци користе често нехуман, те да
судије од случаја до случаја само преписују своје пресуде.
Највећу примедбу, са становишта људских права, представнице Београдског центра за људска права упутиле су оцењивању
радне способности особе са инвалидитетом.
„Ниједна филијала Националне службе за запошљавање не
треба да одређује да ли је неко неспособан за рад, јер ако неко на
тржишту жели да запосли особу са инвалидитетом, треба му то
омогућити“, оценила је Александра Томић.
А.Бачевић

У сусрет Закону о
знаковном језику
У пролеће 2013, према најавама званичника, биће усвојен
Предлог закона о употреби знаковног језика, који ће омогућити да знаковни језик буде признат као матерњи језик особа
оштећеног слуха, биће омогућено школовање на том језику, као
и коришћење услуга знаковних тумача приликом медицинских интервенција у циљу адекватнијег лечења, као и у свим
поступцима који се тичу њихових права и обавеза.
У Београду је организован скуп „У сусрет Закону о знаковном језику“, а том приликом је председник Савеза глувих
и наглувих Србије, Милосав Јовановић, истакао да је највећи
проблем са којим се у пракси сусрећу ове особе комуникација,
запошљавање и школовање. Он је подсетио да се процењује да
у Србији има око 30.000 глувих особа и око 100.000 наглувих.
Удружење, у сарадњи са Министарством рада, учествовало је
у изради српског знаковног језика и речника тог језика, који
садржи више од 2.000 појмова.
У првој половини следеће године требало би да буде усвојен и Закон о социјалном предузетништву, који треба да допринесе подизању нивоа запослености социјално угрожених.
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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

поКрАјИн
поКрАјИнсКА
слУжбА ЗА
ЗАпошљАвАњe
ЗАпошљАвА

Нови Сад

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

поКрАјИнс
поКрАјИнсКА
слУжбА ЗА
ЗАпошљАвАњe
ЗАпошљ

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

