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све до 2023. године, када ће се у пензију одлазити са
навршених 40 (за мушкарце), односно 38 (за жене) година
стажа и најмање 58 година живота

прИЗнања За допрИнос у
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„Запошљавање треба доживљавати као економску категорију,
јер је то начин да људи остваре приходе који ће им омогућити нормалан живот. Имајући у виду да се, из године у годину, стопа незапослености повећава, у овом тренутку можемо говорити да незапосленост има и одлике социјалне категорије. Зато је добро што су
области рада и запошљавања сада у оквиру једног министарства, тим
пре што се тако лакше могу предузимати мере на побољшању радног
законодавства које воде и смањењу стопе незапослености, односно
повећању стопе запослености. Кроз одређене реформе у тој области
могу се створити повољнији услови за запошљавање, а све активности је лакше координирати у оквиру једног министарства“, каже за
наш лист Зоран Мартиновић, државни секретар Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике. На питање како у овом тренутку
оцењује тржиште рада у Србији, Мартиновић је рекао: „Не можемо
бити задовољни стопом запослених која се стално смањује, док се
истовремено повећава број незапослених, што битно утиче на квалитет живота наших људи. Свако ко пронађе посао или опстане на
послу постигао је успех. Све што је држава предузимала кроз мере
за ублажавање последица светске економске кризе није дало довољне резултате, али би без тих мера општа слика била још поразнија
и неповољнија. У наредном периоду ћемо наставити са мерама које
су дале најбоље резултате, фокусирајући се на секторе и приоритете
који подразумевају подршку проинвестиционо и извозно оријентисаним гранама индустрије“.
У 2012. години мушкарци са 40 година стажа су могли да се
пензионишу најраније са 53 године и осам месеци живота, а ове године старосна граница се подиже за четири месеца. И женама су од
1. јануара подигнута оба услова, па ће захтев за пензију најраније
моћи да предају са 53 године и 4 месеца живота и са 34 године и 4
месеца стажа. Србија је по одредбама о годинама живота потребним
за старосну пензију на линији европских трендова. Међутим, када се
разматра висина старосне границе, посматра се паралелно са дужином очекиваног трајања живота. Није исто када се неко у Норвешкој
пензионише са 65 година и у Србији са 65, јер у Норвешкој људи у
просеку живе дуже.
Национална служба за запошљавање је протекле недеље доделила годишња признања својим партнерима који су пружили највећи
допринос у запошљавању у 2012. години и исказали висок степен
друштвене одговорности. Награђена су четири предузећа, три локалне самоуправе и једна невладина организација. Компаније „Фиат“ из
Крагујевца и „Рил нитинг“ (Real Knitting) из Бачке Паланке запослиле
су највећи број особа са евиденције НСЗ, док је Пекара „Бранковић“
запослила највећи број особа са инвалидитетом. Признање за подршку развоју женског предузетништва добила је „Етно мрежа“, док је за
успешно покренут сопствени посао награђен Иван Радовић, власник
предузећа „Радовић ентеријер“. Награђено је и ангажовање на пољу
запошљавања локалних самоуправа у Чачку, Оџацима и Обреновцу,
као и постигнути резултати филијала Националне службе.
Поштовани читаоци, наредни број публикације „Послови“ излази 16. јануара 2013. године.
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Предузетник године

ЉУДИ СУ
НАЈВАЖНИЈИ РЕСУРС

„Важно је окупити добар тим, радити оно што се воли и никада не одустајати“, каже Дарко
Будеч, власник компаније „Бак’’ (Buck), која се бави дизајном расвете, ради по светским
стандардима, извози у 24 земље широм света и добитник је 12 награда за дизајн. Будеч је
недавно понео и титулу „Предузетник године“

У

конкурсу „Ернест и Јанг“ (Ernst & Young) - „Предузетник
године“ учествовала су 23 предузећа која послују у различитим делатностима. Заједничке карактеристике су
им да се баве производњом, иновативна су, имају софистициране производе за специфичне тржишне нише, било
да је реч о храни, расвети, софтверу, нуклеарним акцелераторима
или уметничким витражима. Оријентисане су на извоз, константно улажу у свој развој и унапређују квалитет. Истовремено, расту
по свим пословним параметрима, у просеку за 20 до 25 процената
годишње.

Посебно важна карактеристика ових фирми је да из године у
годину увећавају број запослених са високом стручном спремом.
Људе третирају као најзначајнији ресурс, а њихово пословање је
крајње транспарентно. По мишљењу Стивена Фиша, руководећег
партнера „Ернеста и Јанга“ за Србију, предузетници који су учествовали на овом конкурсу доказују да домаћа економија има потенцијала.
„Сви они би требало да у будућности буду извор инспирације и
идеја другим предузетницима“, рекао је Фиш.

Поред Дарка Будеча, у ужи избор ушли су и Мила Литвињенко,
оснивачица козметичке куће „Аура“, која се из компаније зависне
од увоза развила у фирму која 98% својих сировина сама производи, Бранко Миликић и Петар Улић, оснивачи фирме „Ексеком“
(Execom), која се бави софтверским инжењерингом и извозно је
оријентисана, Васо Лекић, пионир здраве хране у Србији, који је на
идеју о оснивању „Фудленда“ (Foodland) дошао након што је победио
тешку болест и променио начин исхране, Бранка Радовановић и Горан Стевановић из компаније „Пи-си тех“ (PSTech), једне од највећих
регионалних софтверских компанија са преко 200 запослених и
Милован Коцић из „Јумиса“ (YUMIS), познатог по супама, пудинзима, кикирикију и многим другим кондиторским производима.
У категорији „Брзорастући предузетник године 2012“ победио
је Бранко Милутиновић, један од оснивача компаније „Нордеус“,
која се бави развојем игара за социјалне мреже и мобилне платформе. Највећи клијент им је „Фејсбук“, а „Нордеус“ је проглашен једном
од 15 најбрже растућих технолошких компанија Европе.
У категорији „Иновативни предузетник“ награду је добио Сава
Маринковић, оснивач фирме „Телескин“, која нуди иновативна решења у дијагностици меланома и другим областима бриге о здрављу.

Оштрији услови за пензионисање

У СКЛАДУ СА
ЖИВОТНИМ
ВЕКОМ
Од нове године важе и нови, пооштрени услови за
одлазак у старосну и породичну пензију. Старосна
граница постепено ће се повећавати до 2023. године,
када ће се у пензију одлазити са навршених 40 (за
мушкарце), односно 38 (за жене) година стажа и
најмање 58 година живота. Србија се приближила
европским трендовима

С

а новом годином стигле су и промене услова за одлазак у
пензију. Сви који су планирали да се повуку морају остати
на радном месту дуже него што је било предвиђено у 2012.
Ово правило, објашњавају у Пензијском фонду, записано
је у Закону о ПИО и подразумева да се услови за стицање
старосне пензије подижу постепено све до 2023. године, када ће се
ставити тачка на све промене. Жене ће у пензију одлазити са најмање 58 година живота и 38 година стажа, а мушкарци са истим
бројем година, али са најмање 40 година рада иза себе.

Четири месеца дуже
„У 2012. години мушкарци са 40 година стажа су могли да се
пензионишу најраније са 53 године и осам месеци живота, а ове
године старосна граница се подиже за четири месеца“, објашњава
Бранислав Рашић, помоћник директора Сектора за остваривање
права из пензијског и инвалидског осигурања. И женама су од 1.
јануара подигнута оба услова за по 4 месеца, па ће захтев за пензију најраније моћи да предају са 53 године и 4 месеца живота и са
34 године и 4 месеца стажа.
Сви који одраде пун стаж од 45 година не морају да брину о
годишту. Са овако испуњеном радном књижицом захтев за пензију се може поднети без обзира које је године особа рођена и колико има у том тренутку. Мушкарци у пензију могу да иду чим
напуне 65 година, а жене 60. Једини услов је да имају бар 15 година
радног стажа иза себе.
У току 2012. године филијале Фонда ПИО примиле су скоро
130.000 захтева за старосну пензију. У истом року стигло је и близу
50.000 захтева за инвалидску и око 36.000 за породичну пензију.
У Фонду кажу да услови за одлазак у старосну пензију нису једине измене. Од 2013. пензију неће моћи да затраже ни удовице
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пре свог 51. рођендана (у 2012. су могле са 50 и по година), али ни
удовци пре 56. године, иако су у 2012. захтев могли да поднесу
шест месеци раније. И ова ће се граница подизати постепено, све
до 2017, када ће услови остати фиксни, па ће жене породичну пензију тражити након 53. рођендана, а мушкарци након 58.
„Они којима се стаж рачуна са увећаним трајањем моћи ће
да поднесу захтев када напуне 54 године. И ова ће се граница постепено подизати све до 2016, када ће достићи 55 година“, подсећа
Рашић и додаје да су од ових промена изузети они којима се 12
месеци рачуна као 18, јер ће моћи и даље да се пензионишу са 50
година.
Од 2013. запослени у МУП, МСП, БИА, Управи за извршење
кривичних санкција и професионалној војсци пензионисаће се са
53 године и шест месеци и 21 годином стажа, под условом да су на
пословима који носе бенефицирани стаж провели најмање 11 година. У 2012. години могли су да оду у пензију и ако су млађи два
месеца и са 4 месеца краћим стажом. Остали полицијски службеници, који су се до почетка нове године пензионисали са 55 година
и 8 месеци, у 2013. ће то моћи са 56 година, ако имају 25 година
радног стажа.
Према одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, старосне границе за пензионисање постепено ће се повећавати до 2023. године. Тада ће се у пензију одлазити са навршених
40 (за мушкарце), односно 38 (за жене) година стажа и најмање 58
година живота. Србија се по старосној граници за пензионисање
према годинама живота - 65 за мушкарце и 60 за жене - приближила европским трендовима. Међутим, од старосне границе је далеко важнији податак о очекиваном трајању живота, јер није исто
када се особа са 65 година пензионише у Србији и у Шведској, у
којој људи у просеку живе дуже и квалитетније.
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На крају октобра 2011. у Србији је било 1,57 милиона пензионера, рачунајући осигуранике сва три фонда: фонда запослених,
самосталних делатности и пољопривредника. Просечна пензија
је износила 23 хиљаде, што је нешто више од 60% просечне нето
зараде у Србији. Просечна пензија у Републици Српској износи 162
евра, у Федерацији БиХ 170, у Македонији 185, у Црној Гори 273,5
евра, у Хрватској 310, а у Словенији 578 евра, податак је са недавно
одржаног скупа директора ПИО фондова у региону.

Срби живе краће него грађани ЕУ
„Србија је по одредбама о годинама живота потребним за
старосну пензију на линији европских трендова. Међутим, када
се разматра висина старосне границе, посматра се паралелно са
дужином очекиваног трајања живота, јер нас заправо занима колико дуго неко прима пензију. Није исто када се неко у Норвешкој
пензионише са 65 година и у Србији са 65, јер у Норвешкој људи у
просеку живе дуже“, рекла је Катарина Станић, сарадница Центра
за либерално политичке студије и ауторка студије „Пензијски систем у Србији - дизајн, карактеристике и препоруке“. Она у својој
анализи подвлачи да демографски подаци за Србију, у поређењу
са 15 старих чланица ЕУ, показују да се у Србији краће живи. Тај
тренд се односи и на мушкарце и на жене.
Када се Србија упореди са земљама које су се касније придружиле ЕУ, очекивано трајање живота за мушкарце отприлике је на
истом нивоу, али жене у Србији живе у просеку две године краће.
Осим жена у Македонији, жене у Србији најкраће живе у поређењу
са земљама ЕУ, Хрватском и Црном Гором.
У највећем броју западних земаља нема разлике у старосној
граници за пензионисање мушкараца и жена, и она је углавном
65 година. У земљама источне, централне и југоисточне Европе услови за пензионисање су нешто повољнији и различити за жене и
мушкарце. Просечна старосна граница за мушкарце је 63 године,
а за жене 60 година. Само су Мађарска и Словачка изједначиле
старосну границу на 62 године, а планирано је изједначење у Естонији 2016. на 63 године. Од земаља у региону, једино је Хрватска
изједначила границу на 65 до 2020.
У ЕУ се већ неко време води дебата о неопходности подизања
границе за пензионисање, јер је животни век Европљана све дужи.
Европска комисија је још 2010. предложила да би требало повећати старосну границу за пензионисање, како се не би дешавало да
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више од трећине живота грађани проведу у пензији. Према подацима Комисије, старосна граница за одлазак у пензију у ЕУ је
нешто преко 60, што је ниже од просечне границе у индустријским
земљама чланицама Организације за економску сарадњу и развој
(ОЕЦД) - 63,5 година за мушкарце и 62,5 за жене. Неке земље, као
што су Немачка, Велика Британија и Италија, већ су пооштриле услове за пензионисање. Немачка је повећала границу за две године
- на 67 и тај процес ће се одвијати постепено између 2012 и 2027. У
Британији ће старосна граница достићи 68 година између 2024. и
2026. године. У неким чланицама, као што су Француска и Грчка,
намере власти да се пооштре услови за пензионисање пропраћене
су оштрим реакцијама синдиката и штрајковима.
Европска унија од почетком године ради на доношењу прописа којима ће у земљама чланицама старосна граница за пензионисање бити аутоматски померана, у складу са изменама у очекиваном животном веку. Таквим повезивањем старосне границе
и животног века се успоставља равнотежа између дужине радног
стажа и година проведених у пензији, а расходи пензионог осигурања би могли да се преполове. То је од великог значаја, с обзиром
на неповољан демографски развој у земљама ЕУ и старење становништва. Поред тога, Европска комисија залаже се и за драстично
ограничавање могућности за превремено пензионисање. Сви неоправдани и неосновани прописи о превременој пензији требало
би да буду укинути.
А.Б.

Награда за најдужи стаж
Словеначки парламент је 5. децембра усвојио реформу
пензионог система, која треба да донесе уштеду од 150 милиона евра годишње. За старосну пензију ће по новом систему и
мушкарци и жене морати да раде 40 година, а моћи ће у њу да
оду са 60 година. Они који немају испуњен услов од 40 година стажа одлазиће у пензију са 65 година. Просечна пензија у
Словенији износи око 580 евра.
Новина је и повећање обрачунског периода за рачунање
пензије са садашњих 18 на 24 године. „Онај ко буде радио дуже
биће богато награђен“, рекао је словеначки министар рада Андреј Визјак.
Реформа пензионог система, која важи од 1. јануара, један
је од разлога због којих су у новембру избили масовни протести у Љубљани и другим словеначким градовима. Будући да
је и стопа рађања у Словенији у сталном паду у последњим
деценијама, младих је све мање. Отуда се прогнозира да ће у
2060. години 100 запослених Словенаца радити за више од 62
пензионера старија од 65 година, чиме се отвара питање одрживости пензијског система. Други проблем за пензијски систем Словеније је што млади прилично касно улазе на тржиште
рада. Према подацима словеначког Института за пензијско
осигурање, број осигураника до 24 године у периоду 20022008. пао је 13%. Последице таквог тренда су двоструке: број
људи који плаћају доприносе у пензијски фонд се смањује, а
дужи животни век значи да ће се пензије дуже исплаћивати.
Трећа карактеристика пензијског система у Словенији је ниска
стопа запослености. Словенија има једну од најнижих стопа запослености у ЕУ: према подацима из 2008, стопа запослености
у старосној групи између 55 и 64 године износила је 32,8%, док
је просек ЕУ 45,6%.
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Интервју: Зоран Мартиновић, државни секретар Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике

СМЕРНИЦЕ ЗА РАСТ
ЗАПОШЉАВАЊА

Све што је држава предузела кроз мере за ублажавање последица светске економске кризе није дало
довољне резултате, али би без тих мера општа слика била још неповољнија. Неопходно је смањити
структурну незапосленост, усагласити знања радника са потребама тржишта рада, промовисати
квалитетне послове и доживотно учење

„З

апошљавање треба доживљавати као економску категорију, јер је то начин да људи остваре приходе који
ће им омогућити нормалан живот. Имајући у виду
да се, из године у годину, стопа незапослености повећава, у овом тренутку можемо говорити да незапосленост има и одлике социјалне категорије. Зато је добро што су
области рада и запошљавања сада у оквиру једног министарства,
тим пре што се тако лакше могу предузимати мере на побољшању
радног законодавства које воде и смањењу стопе незапослености,
односно повећању стопе запослености. Кроз одређене реформе у
тој области могу се створити повољнији услови за запошљавање, а
све активности је лакше координирати у оквиру једног министарства“, каже за наш лист Зоран Мартиновић, државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.
Како у овом тренутку оцењујете тржиште рада у Србији?
Тржиште рада у последње време бележи негативне трендове
по свим индикаторима који су релевантни за ову област. Не можемо бити задовољни стопом запослених која се стално смањује, док
се истовремено повећава број незапослених, што битно утиче на
квалитет живота наших људи. Свако ко пронађе посао или опстане
на послу постигао је успех.
Незапосленост је један од највећих социјално економских
проблема у Републици Србији. Све што је држава предузимала
кроз мере за ублажавање последица светске економске кризе није
дало довољне резултате, али би без тих мера општа слика била још
поразнија и неповољнија. У наредном периоду ћемо наставити са
мерама које су дале најбоље резултате, фокусирајући се на секторе и приоритете који подразумевају подршку проинвестиционо и
извозно оријентисаним гранама индустрије.
Недавно сте изјавили да финансијски подстицаји нису
једине мере које могу бити успешне у превазилажењу проблема незапослености. Који стратешки правци могу донети значајније промене у овој области?
Све мере које предузимамо заједно са НСЗ, а које се односе на
активну политику запошљавања, треба доживљавати као подстицај, а не као коначно решење за превазилажење овог проблема.
Оне су драгоцене и свакако треба да постоје. Треба имати у виду
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да је ове године око 36.000 незапослених кроз активне мере запошљавања пронашло какав-такав посао, иако не можемо говорити
о томе колико је тај посао био одржив.
За нови модел раста у Србији, смернице које се односе на
запошљавање су: повећање партиципације на тржишту рада и
смањење структурне незапослености, развој обучене радне снаге
која одговара потребама тржишта рада, промовисање квалитетних послова и доживотног учења, побољшање учинка система образовања и обука на свим нивоима, као и повећање учешћа особа
са високим образовањем и промовисање социјалног укључивања
и борбе против сиромаштва. Посебно релевантно за политику
рада и запошљавања је обезбеђење квалитетних и одрживих јавних финансија, којима се, поред осталог, подржава смањење пореског оптерећења рада и побољшање пословног окружења, као и
модернизација јавне управе. Најефикаснија мера која дугорочно и
краткорочно може да да добре резултате је повећање привредне
активности, повећање страних инвестиција и повећање домаће
производње, као и стопе извоза. Све то ће се директно одразити и
на повећање броја запослених.
Држава је до сада на различите начине, директно и индиректно, подстицала развој малих и средњих предузећа. И поред
тога, многа од њих нису опстала. Поново говоримо о неопходности
покретања производње. Покретање процеса реиндустријализације могао би да буде прави подстицај за развој малих и средњих
предузећа и предузетништва. Ако оживимо неке од великих индустријских комплекса, који у овом тренутку дају одређене знаке
да ће преживети ова тешка времена, подстаћи ћемо и предузетнике да производе за њих, што ће директно довести до остварења
циља нашег министарства - не само да се повећа број запослених,
него и да се обезбеди одговарајући степен остваривања њихових
права када уђу у систем рада. Чињеница је да људи тешко одржавају своје послове, као и да запослени често не могу да остваре
права која су им законом загарантована, пре свега право на редовну зараду и обезбеђење социјалног осигурања. Такође, и низ
других права, дефинисаних Законом о раду, запослени остварују у
много мањем обиму од законског минимума - право на годишњи
и недељни одмор, начин организовања прековременог рада, начин
организовања рада запослених са повећаним ризиком на радном
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шљавање особа са инвалидитетом, јесу основа са којом НСЗ може
да настави своје активности и на тај начин помогне да се у наредној години, по нашој процени, запосли још око 30.000 лица. Да ли
ће то бити привремено или стално, не можемо бити сигурни. Верујем да се овим средствима може обухватити још око 100 хиљада
људи који ће се ближе упознати са трендовима на тржишту рада и
тако лакше доћи до радног места, а да то буде индиректно везано
за учешће НСЗ.
Међутим, чињеница је да средства, колика год да буду, неће
сама по себи бити довољна да се овај проблем дугорочније умањи.

месту и слично. Сва ова питања треба решавати упоредо са решавањем питања високе стопе незапослености.
Колико је постојећи систем образовања у функцији
стратешких опредељења у вези са запошљавањем?
Видљиво је да образовни систем у овом тренутку не може
одговорити на потребе тржишта рада, па се улажу додатна средства у оспособљавање лица која су завршила образовање, да би са
већим успехом прошла на тржишту рада. Једна од мера које НСЗ
подржава је додатно образовање - обуке и преквалификације. Сигуран сам да би средства која се усмеравају за ове намене могла и
другачије да се искористе. На пример, могли бисмо увећати износе за самозапошљавање, оснивање малих радњи и других облика
привредних субјеката. Тако би се запошљавала лица која не само
што ће зарађивати за себе, него ће у догледном периоду и отварати
нова радна места.
Шта доноси Акциони план запошљавања за 2013. годину?
Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020.
дефинише проблеме и изазове са којима се наше тржиште рада
суочава, иако у овом тренутку не можемо говорити о томе да све
оно што је зацртано Националном стратегијом може да има упориште у реалности. Њен циљ је да се до 2020. обезбеди стабилан и
ефикасан раст запошљавања, да се наше тржиште рада и политика запошљавања ускладе са тековинама ЕУ, да се поспеши квалитет радне снаге и повећа обим социјалне укључености. То су добро
постављени циљеви, а ми ћемо кроз Акциони план запошљавања
настојати да буду пресликани у реална подручја. Покушаћемо одговорити на изазове као што су велике регионалне разлике у запошљавању, велике разлике у стопама незапослености у појединим
деловима земље, појачаћемо и институционалне капацитете свих
који могу да допринесу повећању запошљавања, па и НСЗ, која је
најодговорнији сегмент у овој области. Покушаћемо и неке теже
запошљиве категорије активније укључити у свет рада, активирајући мере које ће максимално подстаћи њихово запошљавање.

Активно учешће
„У години која је пред нама, желео бих поручити послодавцима, синдикалним организацијама, свим запосленима
и незапосленима, да је важно да једни друге доживљавамо
као искрене партнере. Заједничким активним учешћем у изменама постојећег радног законодавства можемо допринети стварању повољнијег пословног амбијента за послодавце,
ефективнијем остваривању права запослених и смањењу броја
незапослених, што је, сигуран сам, циљ свих нас“, поручио је
Мартиновић.

Фокус ће бити, пре свега, на младима, али ћемо предузети и
мере помоћу којих ће се више запошљавати људи регистровани
као вишкови запослених у садашњим предузећима. У приоритете
спада и афирмација и развој локалних акционих планова, у чијем
ће финансирању држава активно учествовати, имајући у виду да
је велики број локалних самоуправа спреман да издвоји из буџета
значајна средства за подстицање запошљавања.
Одобрена средства за активне мере запошљавања, у износу
од 3,4 милијарде динара и још око 700 милиона динара за запо-
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Помињали сте већ регионалне разлике као велики проблем у области запошљавања. Како се координирају активности министарстава која се на различите начине баве регионалним разликама?
Иако су све мере које предузимају различита министарства
усмерене ка једном циљу - повећању броја запослених, често нису
комплементарне. У сваком случају, постоји простор за тешњу координацију, како би се пласманом свих средстава усмерених из
буџета, као и различитим активностима, обухватио што већи број
незапослених и привредних субјеката.
У току су припреме за доношење измена и допуна Закона о раду. О њима се већ воде полемике у јавности. Које
значајне промене се могу очекивати у сфери радног законодавства?
Све социјалне партнере упознали смо са чињеницом да је у
току анализа Закона о раду, како би се ваљано приступило његовим изменама и допунама. Неопходно је постићи степен пуне
сагласности, да би измене које буду имплементиране у постојећи
Закон, крајем 2013. омогућиле додатно усаглашавање нашег закона са тековинама Европске уније и конвенцијама МОР-а. Истовремено, оне треба да омогуће повољнији привредни амбијент у којем
ће доћи до повећања обима страних инвестиција.
С друге стране, не би смео да се умањује достигнути степен
остваривања права запослених, посебно када је реч о проглашавању технолошких вишкова, али ни право послодавца да лакше
отпушта и запошљава нове раднике. Зато је отворено и питање да
ли запослени може да добије отпремнину код једног послодавца
за цео свој радни век и да му то буде омогућено неколико пута током радног века, или да то питање буде везано само за радни стаж
остварен код последњег послодавца. Мислим да је ово последње
врло реално и оправдано, уз опаску да свакако треба заштити и
одређене категорије које никада у свом радном веку нису добиле
отпремнину. То би значило да послодавац има мање терета приликом решавања вишкова запослених и да тај терет буде у границама подношљивости за његово даље функционисање. Лица која
су старија од 50 и 55 година ће тако лакше наћи своје место на
тржишту рада, а да послодавац нема бојазан да ће опет, приликом
проглашавања технолошких вишкова, бити оптерећен високим
давањима и отпремнинама. Предмет расправа била је и дужина
рада на одређено време. Процена послодаваца је да би им продужавање рада на одређено време са једне на три године олакшало
долажење до радника који могу да остваре њихове предвиђене
резултате, а да немају превелики терет приликом отпуштања.
Са становишта синдиката то је оспорено, али свакако и даље има
простора за разговор. Продужавање уговора о раду на одређено
време неће смети да се злоупотребљава тиме што ће се понављати
у недоглед.
Имамо и обавезе према одређеним конвенцијама МОР које су
у процесу ратификације. То је питање увођења тзв. флексибилних
облика рада, који би на неки начин омогућавали лакше запошљавање. Чињеница је да запослени тако долазе у позицију да лакше
добију и отказе, али у питању је мера која се не би примењивала
као правило, него као изузетак.
За сада имамо озбиљних проблема и око утврђивања репрезентативности синдикалних и послодавачких организација, са
становишта колективног преговарања и заштите права запослених. Постављају се и нека питања техничке природе, али се надам
да ћемо, током припрема за доношење измена и допуна у Закону о
раду, све несугласице превазићи и реформу радног законодавства
обавити како је најбоље за све.
СМЦ
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Пословни поклони

ВРЕМЕ ДАРИВАЊА
У пословном даривању треба се водити начелом иновативности и
оригиналности. Много је важнија емоционална, него финансијска
вредност поклона. Увек треба водити рачуна да поклон својом
вредношћу не прелази одређене општеприхваћене оквире

П

ословни поклони заузимају значајно место у пословној
култури и представљају добар увод за успостављање
позитивних пословних односа. Поклони који се уручују
описују ваш стил и говоре о поштовању које указујете
пословном партнеру. Могу бити разнолики, али увек
морају бити оригинални и прикладни. Пословни поклон можемо
тумачити као маркетиншки алат или начин комуницирања и промоције, изразом бриге за пословне партнере или запослене.
При избору пословног поклона важно је узети у обзир околности, али и профил пословног партнера, и водити рачуна да поклон
буде примерене вредности. Циљ даривања је да се малим знаком
пажње захвали на успешној сарадњи. У пословном даривању треба се водити начелом иновативности и оригиналности. Много је
важнија емоционална, него финансијска вредност поклона.
Почетак године је традиционално доба даривања, па тако и
компаније добијају много поклона, најчешће изабраних из каталога. Управо зато вреди се потрудити и размислити о некој другој
опцији, која може бити симболична по својој материјалној вредности, али у исто време и пријатно изненађење.

Мушкарцима се поклања фото-апарат, ташна, књига, каиш,
кравата, налив-перо, рукавице за вожњу аута, колоњска вода.
За млађег пословног партнера који се бави спортом или воли
спорт добар поклон би могао бити дрес клуба за који навија. Сама
чињеница да сте се потрудили да сазнате за кога неко навија, учиниће дар значајнијим. Можете одабрати и друге спортске предмете: лопту, рекет за тенис, део скијашке опреме. Оригиналан поклон
су и сезонске карте за утакмице, биоскоп, позориште и слично.

За традиционалније особе добар избор би могао бити глобус
(од квалитетног материјала, али класичне израде), као и агенда у
кожном повезу, шах, лула, сервис за бар, боца квалитетног коњака,
карте или часовник, стони сат.
Када су жене у питању, парфем је сигуран избор, као и луксузни тоалетни предмети, кутија финог пудера, прибор за кључеве,
модерне минђуше и огрлица (бижутерија), претплата на модну ревију, рам за слику, албум за фотографије, итд.
Извор: biznisvodic.net

Празници не значе одмор
При избору пословног поклона узмите у обзир следеће чињенице:
- Проверите да ли у компанији постоји правилник о пословним
поклонима. Уколико га ви немате, можда имају ваши пословни партнери, па ћете морати тим прописима да прилагодите
своје поклоне.
- Коме уручујете поклон - партнерима или малопродајним
купцима?
- Какав утисак желите да оставите? Да ли желите да будете
традиционални, модерни, иновативни, оригинални, необични
или желите да насмејете оне којима је поклон намењен?
- Колико новца намеравате да издвојите? Да ли се ради само
о симболичном поклону с логом фирме или ће то бити неки
скупљи поклон?
Чоколадни поклони су универзално добар избор, као и поклон
корпе, јер се могу напунити различитим производима и прилагодити примаоцу. Напуните их домаћим специјалитетима карактеристичним за ваше подручје - комбинација кафе, чоколаде и дезертних производа је увек занимљива, посебно женама.
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Најновија анкета сајта „Послови инфостуд“ (poslovi.
infostud.com) показала је да ће чак 20% запослених празнике
провести радно, с обзиром да је таква одлука донета на нивоу
фирме. С друге стране, сваки десети послодавац ће својим запосленима поклонити пар слободних дана, те ће бити слободни
све до другог дана Божића, док су се неки одлучили да у овом
периоду узму одмор и проведу дане са породицом или негде
отпутују.
Празници су такође и лепа прилика да се заради додатни џепарац, имајући у виду да се многе компаније одлучују
да баш у овом периоду организују додатне промоције својих
производа, како по супермаркетима, тако и по улицама градова. Овакви послови се најчешће могу наћи преко омладинских
задруга. У анкети у којој је учествовало скоро 1800 људи, тек
5% ће покушати да пронађе неки сезонски посао и тако уштеди
новац за дочек, поклоне или путовање.
Половина учесника истраживања, међутим, планира да се
упркос празницима посвети тражењу посла, и поред чињенице да послодавци у овом периоду објављују нешто мање огласа
него што је уобичајено. Тек сваки десети незапослени планира
да током празника направи паузу, сачека средину јануара и
срећу окуша у новој сезони запошљавања.

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

475
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.

Бесплатна публикација о запошљавању
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администрација и управа

Администрација
и управа
б е о г рА д

прекршајнИ суд
у БеоГраду

11000 Београд, Тимочка 14
тел. 011/2835-592

Радно место за извршне
предмете
звање референт
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, најмање две године радног искуства у
струци; положен државни стручни
испит. Стручна оспособљеност, знања
и вештине које се проверевају у изборном оступку: познавање надлежности,
организације и рада Прекршајног суда усмено, познавање и примена одредби
судског пословника које се односе на рад
писарнице - усмено, познавање опште
културе - усмено (интервју).

Техничар за ИТ подршку
звање референт

УСЛОВИ: средња стручна спрема одговарајућег смера; најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима; знање енглеског језика; положен
државни стручни испит. Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном постпуку: познавање
рада на рачунару - практичним радом на
рачунару, познавање надлежности, организације и рада Прекршајног суда - усмено, познавање и примена одредби судског пословника које се односе на рад
писарнице - усмено, познавање језика усмено, познавање опште културе - усмено (интервју).

Уписничар ИТ одсека
звање референт

УСЛОВИ: средња стручна спрема, најмање две године радног искуства; положен државни стручни испит. Стручна
оспособљеност, знања и вештине које се
проверавају у изборном постпуку: познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару, познавање надлежности, организације и рада Прекршајног суда - усмено, познавање и примена
одредби судског пословника које се односи на рад писарнице - усмено, познавање
опште културе - усмено (интервју).

Координатор правосудне
страже
звање референт

УСЛОВИ: средња стручна спрема техничке струке; најмање две године радног
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искуства у струци; положен стручни испит
противпожарне заштите (ЗОП); психофизичка и здравствена способност за рад
на пословима заштите од пожара и обученост за руковање ватреним оружјем;
познавање законских и других прописа
на основу којих се обављају послови правосудне страже. Стручна оспособљеност,
знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање надлежности, организације и рада Прекршајног
суда - усмено, стручна знања из области
противпожарне заштите - усмено, вештина комуникације и мотивисаности - усмено, познавање опште културе - усмено.
ОСТАЛО: Сви кандидати поред наведених посебних услова морају да испуњавају и услове прописане чланом 45 став
1 Закона о државним службеницима.
Рок за подношење пријаве је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана
када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“. Пријава на конкурс
треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, контакт телефон, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс, податке о посебним областима знања. За сва
радна места потребно је приложити следећа документа: оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверења којим
се доказује стручна спрема, према условима из огласа; оригинал или оверену
фотокопију уверења да против кандидата
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница-не старије од шест месеци;
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену фотокопију доказа о радном
искуству у струци (потврде бивших послодаваца), према условима из огласа за
свако радно место; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству;
оригинал или оверену фотокопију доказа
о положеном државном стручном испиту,
према условима огласа. Докази приложени у фотокопији морају бити оверени код
надлежног органа, у општини или суду.
Кандидати са положеним правосудним
испитом који конкуришу за радна места за
која је потребан државни стручни испит
прилажу доказ о положеном правосудном испиту. Државни службеник који се
пријављује на јавни конкурс уместо уверења од држављанству и извода из матичне књиге рођених прилаже решење о
распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен. Доказ о здравственој способности прилажу кандидати који
буду изабрани по конкурсу. Кандидати
који се пријављују на више радних места
у оквиру конкурса подносе појединачне
пријаве за свако радно место, с тим што у
пријави наводе уз коју су пријаву приложили тражена документа. Пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, у
оригиналу или у овереној фотокопији,
непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене
закључком конкурсне комисије. Кандида-
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ти чије пријаве испуњавају услове овог
конкурса биће благовремено обавештени о датуму и времену провере стручне
оспособљености, знања и вештина, путем
телефона који наведу у пријави као контакт, а сва писмена ће бити достављена
на адресу наведену у пријави. Кандидати заснивају радни однос на неодређено
време, а кандидати који приви пут заснивају радни однос у државним органима,
подлежу пробном раду у трајању од 6
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се у радни
однос под условом да тај испит положе у
року од шест месеци, до истека пробног
рада. Адреса на коју се подносе пријаве:
Прекршајни суд у Београду, Тимочка 14,
са назнаком: „За јавни конкурс“. Лице
задужено за давање обавештења о конкурсу: Душанка Миладиновић, шеф кадровске и опште службе, контакт телефон:
011/2835-592.

управа Градске
општИне оБреновац

11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Стручни сарадник за
друштвене делатности
УСЛОВИ: завршен правни факултет,
положен стручни испит за рад у државним органима, најмање 1 година радног
искуства у струци. Уз пријаву приложити:
диплому којом се потврђује стручна спрема (оригинал или оверену фотокопију),
уверење о положеном стручном испиту
за рад у државним органима, доказ о радном искуству, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, доказ
да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државним органима. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Лице за контакт:
Славица Лаиновић, број тел. 011/8721786. Неблаговремене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које
нису приложени потребни докази, неће
се разматрати.

Обука за
активнО
тражење
пОсла
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јАгодИнА

прекршајнИ суд
35000 Јагодина
Кнегиње Милице 15

Експедитор у звању референт
Опис послова: врши пријем свих судских
писмена, контролише да ли је судска такса плаћена и издаје налоге за наплату судских такси, улаже доставнице и уплатнице у предмете, разврстава судску пошту и
распоређује је одговарајућим службама,
даје обавештења странкама у складу са
судским пословником, врши експедицију
свих судских писмена, води одговарајућу
евиденцију о томе, одговара за правилно
руковање судским писменима која су му
предата, заводи пошту кроз књигу достављача, књигу за доставу поште у месту
и предајну књигу поште код ПТТ (књигу
за обичну пошту и књигу за препоручену
пошиљку), исписује потражнице, проверава адресе лица којима се врши достављање преко одговарајућих евиденција,
обавља и друге послове по налогу шефа
писарнице и председника суда.
УСЛОВИ: Сви кандидати за горенаведено извршилачко радно место морају да
испуњавају посебне услове: IV степен
стручне спреме (гимназија, правно-биротехничка, правно-техничка, економска
школа), положен државни стручни испит,
познавање рада на рачунару, најмање
две године радног искуства у струци.
Поред посебних, кандидати морају да
испуне и опште услове предвиђене чл.
45 Закона о државним службеницима:
да су држављани РС, да су пунолетни, да
имају општу здравствену способност, да
им раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа, да нису осуђивани на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које их чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Уз пријаву на конкурс, са краћом биографијом,
кандидати прилажу, у оригиналу или у
овереној фотокопији, следећа документа: диплому којом се потврђује стручна
спрема, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије, уверење о положеном државном
испиту, сертификат о познавању рада на
рачунару, уверење да нису под истрагом и да се против њих не води кривични поступак - уверење издато од стране
суда, уверење о неосуђиваности издато
од стране надлежне полицијске управе,
доказ о радном искуству у струци (наведени докази не смеју бити старији од 6
месеци од дана издавања), лекарско уверење о општој здравственој способности
доставиће кандидат који буде изабран
одлуком суда. Државни службеник који
се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење
о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или

решење да је нераспоређен. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложена тражена документа, конкурсна комисија ће одбацити закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији судова. Изборни поступак за
пријем кандидата спровешће конкурсна
комисија увидом у податке и документа
достављена уз пријаву и на основу усменог разговора са учесницима јавног конкурса. Конкурсна комисија ће у изборном
поступку на основу обављеног разговора
са кандидатима проверити стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата
за обављање послова на радном месту експедитор. Стручна оспособљеност
кандидата оцењује се на основу испуњености услова према тексту огласа. Знање
кандидата се вреднује провером знања
у области организације и рада судова и
опште културе, ценећи стручно знање
из области рада на радном месту експедитор. Вештине кандидата конкурсна
комисија ће вредновати ценећи вештину
рада на рачунару, вештину комуникације,
логичког и аналитичког резоновања,
елоквенције, организаторске способности и креативности. Датум разговора
биће накнадно одређен о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено
обавештени писменим путем, на адресу
наведену у пријави за конкурс. Пробни
рад од 6 месеци је обавезан за оне кандидате који први пут заснивају радни однос
у државном органу, а нису приправници.
Пријава са потребном документацијом
подноси се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС“. Овај оглас ће поред „Службеног
гласника РС“, бр. 121/12 од 24.12.2012.
године бити објављен и у дневном листу
„Политика“ и у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.
Заинтересовани кандидати пријаве на
конкурс са документацијом могу доставити лично или поштом, са назнаком: „За
конкурс“, на адресу: Прекршајни суд у
Јагодини, Кнегиње Милице 15, Јагодина.
Информације у вези са конкурсом могу се
добити на број телефона: 035/245-254,
лок. 112, а особа за контакт је секретар
Суда, Тања Станојевић.

општИнска управа
општИне свИлајнац

32510 Свилајнац, Светог Саве 102

Службеник за
јавне набавке II

у Одсеку за инвестиције, Одељење
за буџет и финансије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
факултет за пословне студије, смер компјутерски инжењеринг, са једном годином радног искуства.

Буџетски извршилац трезора
у Одсеку за буџет и трезор,
Одељење за буџет и финансије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет, са једном годином радног искуства.

Извршилац за имовинскоправне послове

у Одсеку за урбанизам и изградњу,
Одељење за урбанизам, изградњу,
комуналне и имовинско-правне
послове
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
правни факултет, једна година радног искуства, да је кандидат држављанин Републике Србије, положен стручни
испит за рад у органима државне управе, да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Пријаве са овереним
доказима о испуњавању услова огласа
(оверена фотокопија дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата
не води истрага) поднети на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

К рА љ е в о

центар За
соцИјалнИ рад рашка
36350 Рашка, Светог Саве 18а
тел. 036/737-808

Директор

на период од четири године

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских,
психолошких, педагошких и андрагошких
и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник;
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најмање пет година радног искуства у
струци; да кандидат није осуђиван и да
се против њега не води поступак за кривична дела која га чине неподобним за
вршење функције; да је држављанин
Републике Србије. Уз пријаву доставити: биографију, уверење о држављанству, уверење суда да кандидат није под
истрагом и да се против њега не води
поступак, оверену фотокопију дипломе,
потврду о радном искуству у струци и
програм рада за мандатни период на који
се врши избор. Пријаве се подносе у року
од 15 дана.

јп радИо станИца
„радИо рашка“
36350 Рашка, Душанова 6
тел. 036/736-880

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да је
кандидат држављанин Републике Србије,
да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора у трајању од
најмање шест месеци и да се против
њега не води истрага, две године радног
искуства у области јавног информисања
или на руководећим радним местима или
пословима, да не постоје друге законске
сметње. Уз пријаву доставити: уверење
о држављанству, одговарајуће уверење
суда, доказ о школској спреми, потврду о
радном искуству, краћу биографију и радну биографију. Рок за подношење пријаве је 15 дана. Неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Исправка оГласа
општИнска управа
МедвеЂа

16240 Медвеђа, Јабланичка 48
тел. 016/891-907
Оглас објављен у публикацији
„Послови“ бр. 489, од 31.10.2012.
године, поништава се за радно
место: дипломирани правник - приправник и мења се за радно место:
дипломирани инжењер архитектуре
- приправник, у погледу броја извршилаца, тако што уместо: 2 извршиоца, треба да стоји: 1 извршилац.
У осталом делу оглас остаје непромењен.

нИш

понИштење јавноГ
оГласа
Градско веће Града
нИша
18000 Ниш, 7. Јули 2

Јавни оглас за постављење заменика начелника Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, објављен 26.12.2012.
године у публикацији „Послови“, на
страни 16, поништава се у целости.

лесКовАц

јп дИрекцИја За
урБанИЗаМ И ИЗГрадњу
општИне МедвеЂа

16240 Медвеђа, Солунских ратника бб
тел. 016/891-922

Директор
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
грађевински, архитектонски, економски или правни факултет акредитованих државних Универзитета Републике
Србије; најмање пет година радног искуства; положен стручни испит за грађевински и архитектонски факултет; да кандидат има положен државни стручни испит
за рад у државним органима; да поседује
организаторске способности. Кандидати
су дужни да уз пријаву доставе доказе о
испуњавању услова из конкурса. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве са
потребном документацијом подносе се на
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу-Медвеђа“.
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На основу члана 56 и члана 66 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 6 Закона
о радним односима у државним органима
(„Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91,
49/99, 34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008), члана 8 и члана 31a Одлуке о
организацији градских управа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 4/2010,
25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника о
раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009,
58/2009, 25/2011 и 27/2011) и Одлуке о
расписивању јавних огласа за постављење
начелника и заменика начелника градских
управа Града Ниша, број 1369-11/2012-03
од 15.12.2012. године и број 1428-3/201203 од 24.12.2012. године,

Градско веће
Града нИша
ниш, 7. јула 2
Расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ДЕЧИЈУ,
СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
на пет година
Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије
- да је пунолетно лице
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у органу локалне самоуправе
- да има VII степен стручне спреме завршен факултет друштвеног или
природног смера
- да има положен стручни испит за рад у
органима управе
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.
Уз пријаву на јавни оглас кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству
- оригинал уверења о држављанству или
фотокопију оверену у суду или управи
Града
- оригинал извода из матичне књиге
рођених или фотокопију оверену у суду
или управи Града
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест месеци)
- уверење да није осуђиван за кривична
дела (не старије од шест месеци)
- фотокопију дипломе којом се потврђује
стручна спрема (оверена у суду или
управи Града)
- фотокопију радне књижице оверене у
суду или управи Града
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или фотокопију оверену
у суду или управи Града
- оригинал доказа о радном искуству у
струци (потврде бивших послодаваца)
или фотокопију оверену у суду или управи Града.
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Рок за пријављивање на јавни оглас је 8
дана од дана оглашавања на званичном
сајту Града Ниша - www.ni.rs, у дневном
листу „Народне новине“, који излази на
територији Града и у огласним новинама Националне службе за запошљавање
„Послови“, које излазе на територији Републике Србије.
Рок почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања. Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може доставити лично или препорученом пошиљком:
Градском већу Града Ниша (преко Управе
за грађанска стања и опште послове, Ниш,
Николе Пашића 24), са назнаком: „Пријава
на оглас за заменика начелника Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену
заштиту“.
Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном испиту за
рад у органима управе подноси доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидат
који конкурише на два или више радних
места подноси појединачне пријаве на сваки оглас, и у пријавама наводи уз коју од
више пријава је приложио тражена документа. Неблаговремене пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докаОбука
зи за
неће се разматрати.

ОСТАЛО:
држављанство
Републике
Србије и да кандидати нису осуђивани за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које их чини неподобним
за обављање послова у државним органима. Уз пријаву доставити: диплому
о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству; уверење Основног суда
да кандидат није осуђиван за горенаведена дела; потврду о дужини радног стажа, односно непостојању стажа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

општИнско веће
општИне МерошИна

18252 Мерошина, Цара Лазара 17
тел. 018/4892-034

Начелник Општинске управе
Општине Мерошина

на период од 5одговорност
година
Друштвена
УСЛОВИ:

завршен

правни

факултет;

положен државни стручни испит за рад
активно
Контакт телефон за добијање додатних
у органима државнеУ
управе; најмање 5
ПРИОРИТЕТИ
информација у Управи за грађанска стања
тражење
година радног искуства у струци; да кани опште послове: 018/504-484.
дидат није осуђиван за кривично дело
ЗАПОШЉАВАЊУ
посла
на безусловну казну затвора од најмање

Градска
општИна палИлула

18000 Ниш, Бранка Радичевића 1

Радни односи и нормативноправни послови (приправник)
на одређено време до 12 месеци

6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова
у државном органу; општа здравствена
способност; држављанство Републике
Србије.

општИнска управа врБас

послови (приправник)

Извршилац за послове
финансијско-информационог
система

21460 Врбас, Маршала Тита 89

Национална
служба
тел. 021/7954-000
Архивски и канцеларијски за запошљавање

чека,
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
ражи
техничка или електротехничка школа.

Програми
Послови физичког
обезбеђења објекта
приправништва –
знање у пракси
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија, економска, техничка, машинскотехничка или електротехничка школа; 6
месеци радног искуства у струци; положен стручни испит за рад на пословима
заштите од пожара или друга одговарајућа диплома испитаног ватрогасца.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
економски факултет, положен државни
стручни испит, радно искуство 12 месеци. Уз пријаву на оглас доставити: диплому или уверење о завршеним студијама;
уверење о положеном државном стручном испиту; потврду о радном искуству;
кратку биографију; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених и уверење о држављанству
РС. Уверење о некажњавању и уверење
о општој здравственој способности прибавиће изабрани кандидат након коначности одлуке о избору, а пре доношења
решења о пријему у радни однос. Пријаве на конкурс, са кратком биографијом
и документацијом којом се потврђује
испуњеност тражених услова огласа,
подносе се лично или препорученом
пошиљком, на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

лужбаПослови екологије и заштите
од елементарних непогода Шанса
ање

за
VII степен стручне спреме, младе
заштите на раду и зашти-

УСЛОВИ:
факултет
те животне средине; једна година радног искуства у струци; положен стручни
испит за рад у органима државне управе.

ентри

21480 Србобран, Дожа Ђерђа 2

Секретар МЗ

на период од 4 године
УСЛОВИ: завршена најмање средња школа, три године радног искуства на истим
или сличним пословима. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава
и услове предвиђене Законом о радним
односима у државним органима: да је
држављанин Републике Србије, да има
општу здравствену способност, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном сектору (уверење од суда). Пријаве
са личним подацима, кретањем у служби и важећим доказима о испуњавању
услова предвиђених Законом о радним
односима у државним органима, подносе
се у оригиналу или као оверене фотокопије, Комисији Савета месне заједнице
Национална
служба
Србобран. Непотпуне
и неблаговремене
пријаве неће се узимати
у
обзир.
за запошљавање

прИјепоље

општИна сјенИца
36310 Сјеница
тел. 020/741-071

Начелник Општинске управе
Општине Сјеница

новИ сАд

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
правни факултет.

на одређено време до 12 месеци

Месна ЗаједнИца
„срБоБран“

на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат за постављење на
овом радном месту мора испуњавати
следеће услове: да има завршен правни факултет-VII/1 степен стручне спреме, чије је трајање студија било најмање 4 године, положен стручни испит
за рад у органима државне управе, најмање 5 година радног искуства у струци.
Поред посебних услова, кандидат мора
да испуњава и опште услове предвиђене Законом о радним односима у државним органима. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

Обуке|иБрој
субвенције
03.01.2013.
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администрација и управа

сомбор

вршАц

Месна ЗаједнИца
дероње

25254 Дероње, Краља Александра 42
тел. 025/872-333

Секретар Савета Месне
заједнице Дероње

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 5
година радног искуства; доказ да је кандидат становник Дероња; да кандидат
није осуђиван, да није под истрагом и да
против њега није покренута оптужница;
лекарско уверење. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања. Пријаве са
потребном документацијом доставити на
адресу Месне заједнице Дероње.

сУботИцА

центар За соцИјалнИ рад
За општИне БаЧка
топола И МалИ ИЂош
24300 Бачка Топола
Петефи бригаде 20
тел. 024/715-810

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани социјални радник, дипломирани психолог, дипломирани педагог.
Потребна документација: пријава за радно место, оверена фотокопија диполме,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о
здравственој способности, уверење суда
да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад
у државним органима или за кривично
дело за које је изречена казна затвора у
трајању од шест месеци. Тражену документацију доставити у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

„перутнИна
птуј-топИко“ ад
24300 Бачка Топола
Петефи бригаде 2
тел. 024/715-855

Правник

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник, познавање рада на
рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије,
положен правосудни испит, најмање 4
године радног искуства. Биографије слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

26300 Вршац, Трг победе 1
тел. 013/832-999

26340 Бела Црква, Пролетерска 2
тел. 013/851-777

Директор

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих услова
прописаних законом, испуњава и следеће услове: стечено високо образовање друштвеног смера, знање једног
светског језика и најмање пет година
радног искуства у струци. Кандидат за
директора дужан је да предложи програм
рада Туристичке организације Општине
Вршац, као саставни део конкурсне документације. Документација која се прилаже уз пријаву на конкурс: оригинал или
оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (нови образац), извод из матичне књиге рођених-оригинал или оверена
фотокопија (нови образац), доказ о радном искуству-потврда да има најмање 5
година рада у струци, са овереном фотокопијом радне књижице, доказ, односно
уверење суда о некажњавању-да против
кандидата није покренута истрага и да се
против кандидата не води кривични поступак (не старије од месец дана). Садржина пријаве кандидата: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адреса пребивалишта, односно становања,
подаци о образовању, подаци о дужини
и врсти радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио
до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима. Пријава на
конкурс, са конкурсном документацијом,
подноси се Управном одбору Туристичке
организације Општине Вршац, у року од
15 дана од дана објављивања у дневном
листу „Дневник“, дана 28.12.2012. године, а рок се рачуна од наредног дана од
дана објављивања. Пријаве на конкурс,
са доказима, достављају се у писаном
облику, препорученом пошиљком или
лично на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни конкурс - избор директора Туристичке организације Општине
Вршац“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: најмање VI степен стручне
спреме, друштвеног смера; пет година
радног искуства; да кандидат поседује
организационе способности; да нема
законских сметњи за његово именовање;
да је држављанин Републике Србије. Уз
пријаву доставити: уверење-диплому
о завршеном школовању, основне биографске податке, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење суда да кандидат није осуђиван за
кривично дело. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања.

општИна пландИште
општИнска управа
26360 Пландиште
Војводе Путника 38
тел. 013/862-250

Водитељ-радник на
пословима социјалног рада

14

турИстИЧка
орГанИЗацИја
општИне Бела црква

турИстИЧка
орГанИЗацИја
општИне вршац

Извршилац послова локалног
економског и руралног
развоја
УСЛОВИ: Поред услова предвиђених чл.
6 Закона о радним односима у државним
органима (да је кандидат држављанин РС,
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) и VII/1 степен стручне спреме, економски, правни
или друштвени смер, положен стручни
испит за рад у државним органима.

Извршилац послова везаних
за буџет
УСЛОВИ: Поред услова предвиђених чл.
6 Закона о радним односима у државним
органима (да је кандидат држављанин РС,
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) и VII степен
стручне спреме, економски факултет, 1
година радног искуства, положен стручни
испит за рад у државним органима.
ОСТАЛО: Пријаве поднети у року од 8
дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.
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трговина и услуге

Трговина и услуге
ФондацИја „теМпус“
11000 Београд
е-mail: hr@tempus.аc.rs

Саветник

на одређено време

„PROTEXI GROUP
SYSTEM“ Dоо

сава жИвотно
осИГурање адо БеоГрад
ФИлИјала краГујевац

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 9 б
тел. 069/809-41-69

Службеник обезбеђења

на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
одлично познавање говорног и писаног енглеског језика, предност је познавање француског или немачког језика;
најмање годину дана радног искуства у
области каријерног вођења и пожељно је
пет година свеукупног радног искуства;
отвореност, комуникативност, спремност
за рад у тиму; одлично познавање МS
Оffice пакета; пожељна је возачка дозвола „Б“ категорије.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било
ком занимању, здравствена способност
и оспособљеност за руковање оружјем,
пробни рад 3 месеца.

Сарадник за административне
и програмске послове

Возач

на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
одлично познавање говорног и писаног
енглеског језика, предност је познавање
француског или немачког језика; најмање годину дана радног искуства; отвореност, комуникативност, спремност за
рад у тиму; одлично познавање МS Оffice
пакета; возачка дозвола „Б“ категорије,
активан возач.

Сарадник за финансијске
послове

на одређено време, са непуним
радним временом, са могућношћу
проширења на пуно радно
Обукавреме
за

активно
УСЛОВИ: минимум VI степен
стручне
тражење
спреме, обавезно економског усмерења;
послаенглеског
познавање говорног и писаног

језика (средњи ниво), најмање две године радног искуства у области финансија;
отвореност, комуникативност, спремност
за рад у тиму; одлично познавање МS
Оffice пакета; возачка дозвола „Б“ категорије, активан возач.
ОСТАЛО: Вршиће се тестирање свих
кандидата који уђу у ужи избор: тестирање познавања енглеског језика; тестирање способности пословне кореспонденције, коришћења МS Оffice пакета и
вожње. Кандидати који се покажу као
најуспешнији биће позвани на разговор.
Кандидати уз пријаву треба да доставе: фотокопију дипломе (или уверења о
дипломирању), уверење о радном стажу
(фотокопија радне књижице, уверење о
волонтирању и свако друго уверење о
радном стажу). Фотокопије докумената
се не враћају. Уговор се заснива од 15.
фебруара 2013. године, на одређено време, са могућношћу каснијег запослења
на неодређено време. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи
избор. Пријаве се подносе искључиво
путем електронске
поште,
на е-mail: hr@
Национална
служба
tempus.аc.rs.заПотребно
је послати CV, тј.
запошљавање
биографију и мотивационо писмо. Оглас
је отворен до 22.01.2013. године.

Посао се не чека,
посао се тражи

Пословни центри
НСЗ

34000 Крагујевац
Др Зорана Ђинђића 2
тел. 063/1134-830
e-mail: mila.vasilijevic@sava-оsiguranje.rs

Консултант продаје животних
осигурања
на одређено време 3 месеца, рад
на подручју града Крагујевца
5 извршилаца

Консултант продаје животних
осигурања

„Бетратранс“ доо

на одређено време 3 месеца, рад
на подручју општине Баточина
5 извршилаца

11080 Земун, Пазовачки пут 14-16
тел. 011/2100-353, 2109-679

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
возачка дозвола „Б“ категорије. Пријаве
са потребном документацијом: CV; диплома о завршеној школи; извод из матичне
књиге рођених; фотокопија возачке дозволе; фотокопија личне карте, слати на
е-mail: оffice@betra.cо.rs или поштом на
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 5
дана од дана објављивања.

Консултант продаје животних
осигурања
на одређено време 3 месеца, рад
на подручју општине Кнић
5 извршилаца

Консултант продаје животних
осигурања
на одређено време 3 месеца, рад
на подручју општине Топола
5 извршилаца

оБућарска радња „ГИле“

Консултант продаје животних
осигурања
Друштвена одговорност

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

Обућар

ПРИОРИТЕТИ У

Опис посла: поправка
обуће и предмета
ЗАПОШЉАВАЊУ
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.

Национална служба
за запошљавање

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

на одређено време 3 месеца, рад
Национална
на подручју општине
Лаповослужба
за
запошљавање
5 извршилаца
УСЛОВИ: VII, VI, V или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање;
теренски рад; знање рада на рачунару и пожељно основно знање енглеског
језика. Заинтересовани кандидати могу
CV да пошаљу на горенаведену мејл
адресу или да позову на број телефона:
063/1134-830 ради више информација и
договора или лично да се јаве на горенаведену адресу Филијале, најкасније до
31.01.2013. године.

БрИокон

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 132/21

Комерцијалиста
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, са
најмање 2 Шанса
године искуства
за младеу продаји,
возачка дозвола „Б“ категорије, знање
енглеског језика на вишем нивоу, напредни Office пакет, комуникативност; пробни
рад од 3 месеца. Пријаве на конкурс слати на е-mail: оffice@briokon.cо.rs.

Школа је знање,
посао је занат

03.01.2013. | Број 498-499 |
Обуке и субвенције (за запошљавање)
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трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

„YеLLOW PAGES
INTERNET“ Dоо

11000 Београд, Бачванска 21/V

Продавац-оператер

телефонска продаја и
промовисање интернет услуга,
одржавање контаката са
клијентима
20 извршилаца
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне
спреме, без обзира на занимање; пробни рад 3 месеца; могућност рада од куће;
знање рада на рачунару; знање енглеског
језика на средњем нивоу; комуникационе
и продајне вештине, вештине презентације и преговарања; предност имају кандидати са радним искуством у телефонској продаји. Заинтересовани кандидати
треба да се обрате свом саветнику ради
додатних информација. Рок за пријављивање је до 15.01.2013. године.

Стекните
WIENER STADTISCHE
оSIGURANJE аDо

конкурентску
предност

22000 Сремска Митровица
Стари шор 173
тел. 060/1006-204
е-mail: аpopovic@wiener.cо.rs

Агент продаје осигурања
3 извршиоца
Обука

за активно
УСЛОВИ: III-VII
степен стручне
спреме,
тражење
посла

без обзира на струку; познавање рада на
рачунару; минимум шест месеци радног
искуства, без обзира на делатност. Лице
за контакт: Алексанар Поповић, број
телефона: 060/1006-204.

Грађевинарство
и индустрија
Dоо „ALMEX“

26000 Панчево, Јабучки пут бб
тел. 013/306-511
e-mail: zaposlenje@almex.rs

Руковалац службе транспорта
на одређено време

Опис посла: организовање: транспорт
робе, примарних пољопривредних производа и рада радника службе транспорта.
УСЛОВИ: VI/1 степен, инжењер друмског саобраћаја; VI/1 степен, струковни инжењер саобраћаја; VI/1
степен,
Обука
за
инжењер саобраћаја; VII/1 степен,
активно
дипломирани инжењер за друмски
саобраћај; VII/1 степен, мастертражење
инжењер
саобраћаја; VII/1 степен, дипломирапосла
ни инжењер саобраћаја; VI/1 степен,
машински инжењер; VI/1 степен, машински инжењер-конструктор; VI/1 степен,
машински инжењер за производно машинство; VII/1 степен, дипломирани машински инжењер-конструктор; VII/1 степен,
конструктор мотора са унутрашњим сагоревањем. Место рада је у Панчеву; радно искуство 12 месеци на сличним или
истим пословима (дужина радног искуства
прецизирана телефонским контактом);
потребно је да лице има возачку дозволу „Б“ категорије, основну информатичку
обуку и познавање енглеског језика (виши
или конверзацијски ниво). Слање пријаве за запослење је путем мејла, а лице за
контакт је Марија Стојановић, на горенаведени број телефона. Рок за подношење
пријаве је 30 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

Посао се не чека,
посао се тражи

предуЗеће За
ГеотеХнИку И
ИнжењерИнГ
„Геосондажа“ доо

18000 Ниш, Византијски булевар 32/5
Национална служба
Медиана
тел. 064/1850-941
за запошљавање
e-mail: geosondaza@gmail.com

Дипломирани инжењер
геологије
Пословни центри

НСЗ

Место рада: Ниш и подручје Републике
Србије.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС
16

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, смер геотехника; положен стручни
испит; возачка дозвола „Б“ категорије
(пожељно је да кандидат има лиценцу
491); радно искуство 3 године на пословима израде геотехничких елабората;
теренски рад. Конкурс је отворен до
попуне радног места. Заинтересовани
кандидати треба да пошаљу радне биографије на наведену мејл адресу или да
се јаве лицу за контакт, на горенаведени
број телефона. Лице за контакт: Александар Ишљамовић.

| Број 498-499 | 03.01.2013.

Запослимо

План за
реализацију
вашег
бизниса

„ФИорано“ доо

25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 025/467-502
e-mail: dusica.zivanovic@fiorano.rs

Руководилац луминације
на одређено време

УСЛОВИ: VI/1 степен, машински инжењер;
VII/1 степен, дипломирани машински
инжењер/мастер инжењер машинства;
VI/1 степен, машински инжењер-конструктор; VII/1 степен, дипломирани
инжењер електротехнике за енергетику;
VI/1 степен, инжењер електротехнике за
енергетику; VII/1 степен, дипломирани
инжењер електротехнике за електромеДруштвена одгов
ханику; VI/2 степен, електромеханичарски оперативни конструктор електротехничких производа-специјалиста; VI/2
ПРИОРИТЕТИ
У
степен, инжењер електротехнике
и рачунарства; возачка дозвола
„Б“
категорије;
ЗАПОШЉАВАЊУ
основна информатичка обука (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); eнглески
језик-виши или конверзацијски ниво.
Радне биографије доставити на наведену
мејл адресу. Рок за пријаву је 31.01.2013.
године.

доо „Метал-нова“

35230 Ћуприја, Кнеза
Милоша бб служба
Национална
тел. 035/8470-904, 472-160
за запошљавање
е-mail: maksimbg@maksim.si

Самостални конструктор

Програми
приправништва –
знање у пракси

УСЛОВИ: VII/VI степен, дипломирани
машински инжењер, машински инжењер,
са радним искуством од 12/24 месеца, радни однос се заснива неодређено
време, пробни рад 3 месеца. Од кандидата се захтева: рад на рачунару (Оffice,
Интернет, 2D и 3D конструирање, предност имају кандидати са знањем ProЕ или
Solid Wоrks), добро познавање техничке
документације, познавање и примена
стандарда у производњи челичних конструкција, прецизност и систематичност у
раду, усмереност ка тимском раду, положен возачки испит „Б“ категорије. Предност имају кандидати са знањем страног
језика - енглески или немачки језик и
положеним стручним испитом - статика.
Пријаве слати на горенаведену адресу.
Бројеви телефона за контакт: 035/8470904, 472-160 или на е-mail: maksimbg@
maksim.si. Оглас је отворен до попуне
радног места.

Шанса за
младе

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
нсЗ позивни НА
центар
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ

0800 300 301
(позивПРАВИ
је бесплатан)

ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
Национална служба за запошљавање
• www.nsz.gov.rs

Грађевинарство и индустрија / Медицина и пољопривреда

„LEONI WIRING SYSTEMS
SOUTHEAST“ Dоо

полИклИнИка „раМовИћ“

18400 Прокупље, Пане Ђукића 1
тел. 027/319-152

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

Индустријски инжењер

Медицински биохемичар

5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани инжењер машинства,
познавање рада на рачунару: МS Office,
страни језик: енглески или немачкисредњи ниво.

Инжењер контроле квалитета
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер
електротехнике,
Национална
служба дипломирани инжењер
машинства,
за запошљавање инжењер
заштите на раду, познавање рада на
рачунару: МS Office, знање енглеског или
немачког језика-средњи ниво.

Mедицина
и пољопривреда
„SEMPRE VIVA GROUP“ DOO
11000 Београд
Марка Орешковића 13/2
тел. 011/4050-481, 4050-489,
063/8923-508

Лекар специјалиста
физикалне медицине и
рехабилитације
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Контакт особа: др
Марина Маркова, бројеви тел. 011/4050481, 4050-489, 063/8923-508. Кандидати
се пријављују на горенаведене бројеве
телефона.
за пријаву је 30 дана.
Шанса Рок
за младе

Школа
знање,
доМ Зајестара
лИца
„ЗеленИ доМ“
посао
је занат
11000 Београд,
Дрварске чесме 107м
тел. 063/652-352

Неговатељица у дому за стара
лица
Обуке и субвенције (за запошљавање)
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне
спреме, пожељно медицинске струке,
али није неопходно, рад је по сменама, уз
ноћни рад. Кандидати се јављају на горенаведени број телефона.

Ваша пРаВа адРеса:

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

Прави људи

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

Опис посла: вођење послова у лабораторији поликлинике.

Дипломирани фармацеут

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

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, смер
медицински биохемичар или лекар специјалиста биохемије; пробни рад 3 месеца; без обзира на радно искуство. КонУСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фаркурс је отворен до попуне радног места.
мацеут, положен стручни испит, односно
Заинтересовани кандидати могу радне
поседовање лиценце за рад; рад у сменабиографије да доставе мејлом или да
ма. Конкурс је отворен до попуне радних
се јаве на САЈМОВИ
горенаведениЗАПОШЉАВАЊА
број телефона.
места. Заинтересовани кандидати треба
Лице за контакт: Сеад Рамовић.
да се јаве лицу за контакт: Станки Пејин,
на горенаведене бројеве телефона или
да пошаљу радне биографије на наведену мејл адресу.

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.

САЈМОВИ
ЗуЗАПОШЉАВАЊА
апотека

„шекИ-тИлИја“

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

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Први утисак је
најважнији –
будите
„ZOREX PHARMA“ Dоо
15000 Шабац, Београдски
пут 9 свих
испред
тел. 015/305-035, 060/6462-724
е-mail: miskovicmiodrag@yаhoo.com

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: Миодраг
Мишковић.

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани
фармацеут,
Национална
служба положен стручни испит, без обзира на радно
за запошљавање
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.

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

ЗдравственИ центар
кладово

и 1-3
субвенције
Кладово,Обуке
Дунавска
тел. 019/801-116
за запошљавање

Специјалиста радиотерапије

Унапредите
своје
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
лекар специјалиста;
положен специјапословање
листички испит; лиценца за лекаре;
Опис посла: обављање послова из домена лекара специјалисте радиолога-радиотерапеута.

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

Специјалиста анестезије са
реанимaцијом
Опис посла: послови специјалисте анестезије са реанимацијом у Служби за
поликлиничку делатност.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста, положен специјалистички испит, лиценца за лекаре.
Радно искуство: није услов; обезбеђен
смештај. Конкурс је отворен до попуне
радног места. Заинтересовани кандидати
се на горенаведени број телефона, електронским путем и поштом на горенаведене адресе, обраћају особи за контакт:
Слађани Натошевић.

спецИјалИстИЧка
оФталМолошка
ордИнацИја
„PERFECT VISION“

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

Специјалиста офталмологије
2 извршиоца

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

понИштење оГласа
унИверЗИтетска
деЧја клИнИка
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Оглас објављен 12.12.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: дипломирани
правник.
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унИверЗИтетска
деЧја клИнИка

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

Доктор медицине
5 извршилаца

УСЛОВИ: медицински факултет; просечна оцена на студијама изнад 08,50; положен стручни испит; познавање најмање
једног светског језика. Пријаве се шаљу
у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на
конкурс за пријем доктора медицине, на
неодређено време“. Кандидати су дужни
да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету;
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; оверену фотокопију радне
књижице; фотокопију уговора о раду, тј.
потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби
здравствених установа на меморандуму,
времену проведеном на раду и оценама
рада, уколико их кандидат поседује.

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 коветрти, на
наведену адресу Клинике, са назнаком:
„Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре-техничара, на одређено време
по основу замене“. Кандидати су дужни
да доставе: 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.

спецИјална БолнИца За
псИХИјатрИјске БолестИ
„ковИн“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

1. Медицинска сестратехничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска
школа-IV степен, положен стручни испит,
без обзира на радно искуство.

доставе пријаву са кратком биографијом
и за радно место под бр. 1: фотокопију
дипломе о завршеној стручној спреми (IV
степен), звање: медицинска сестра-техничар, уверење о положеном стручном
испиту; за радно место под бр. 2: 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.

спецИјална БолнИца За
псИХИјатрИјске БолестИ
„Горња топонИца“
18202 Горња Топоница

Медицинска сестра-техничар
на одређено време до повратка
запослене са породиљског
боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа општег
смера и положен стручни испит. Кандидат уз пријаву-биографију треба да
достави: оверену фотокопију дипломе;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију извода
из матичне књиге рођених; фотокопију
уверења о држављанству. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

LABORATORIJA
„MEDICO LAB“

34000 Крагујевац, Змај Јовина 43
тел. 063/8088-635

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: средња стручна спрема у наведеном занимању, без обзира да ли је
лице обавило приправнички стаж; предвиђен пробни рад 30 дана; плата по договору. Заинтересовани кандидати за више
информација и договор треба да се јаве
лицу за контакт: Верољубу Марковићу,
на број тел. 063/8088-635, најкасније до
31.01.2013. године.

Најкраћи пут
до посла

2. ПК радник-пеглар рубља

на одређено време, најдуже до 12
месеци
УСЛОВИ: завршена основна школа, без
обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да
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општа БолнИца
новИ паЗар

општа БолнИца
новИ паЗар

Медицинска сестра-општи
смер

Медицинска сестра-општи
смер

36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

на одређено време од шест месеци
због повећаног обима посла, за
рад у Служби хемодијализе
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска
школа-општи смер, положен стручни
испит и да кандидат поседује лиценцу.

Електроничар за одржавање
медицинских апарата и
електронских уређаја

на одређено време од шест месеци
због повећаног обима посла, за
рад у Служби хемодијализе

Дипломирани фармацеут

на мандатни период од 5 година
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове који су утврђени правилима Земљорадничке задруге „Ариље“
у Ариљу: да има високу стручну спремуVII/1 степен, пољопривредног, економског или правног смера; да има најмање
3 године радног искуства на пословима
руковођења у привреди или задругарству; да испуњава услове из члана 47
Закона о задругарству-да није осуђиван за кривична дела против привреде
и службене дужности за које су настале
правне последице осуде, док те последице трају; да поднесе програм рада и
развоја за период на који се бира и да
тај програм јавно презентује Скупштини
Задруге на седници; да поднесе доказ да
до подношења пријаве на конкурс није
радио у фирми која је пословала са губитком и да није отишла под стечај. Пријаве
са потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Избор кандидата за директора Задруге
извршиће се у законском року.

на одређено време три месеца
ради замене одсутних запослених
4 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет,
положен стручни испит.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа-општи смер, положен стручни
испит и да кандидат поседује лиценцу.
Уз пријаву на оглас приложити: доказе о
испуњавању услова у оригиналу или у овереном препису, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, доказ
да се против кандидата не води истрага
и кривични поступак. Неблаговремена и
непотпуна документа неће се разматрати.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити:
доказе о испуњавању услова у оригиналу или у овереном препису, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених, доказ да се против кандидата
не води истрага и кривични поступак.
Непотпуна и неблаговремено достављена документа неће се разматрати.

Директор

Лекар опште праксе

на одређено време од шест
месеци, за рад у Служби
хемодијализе

апотека „МарковИћ“

31230 Ариље
Светолика Лазаревића 11

11070 Нови Београд
Гоце Делчева 30

36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

УСЛОВИ: специјалиста електротехнике-V
степен стручне спреме и обављен приправнички стаж.

ЗеМљораднИЧка
ЗадруГа „арИље“

доМ Здравља
„новИ БеоГрад“

34000 Крагујевац, Змај Јовина 43
тел. 064/2256-179

УСЛОВИ: висока стручна спрема у наведеном занимању, без обзира да ли лице
има положен државни испит; предност
имају кандидати са радним искуством;
предвиђен пробни рад 30 дана; плата по
договору.

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: средња стручна спрема у наведеном занимању, без обзира да ли лице
има положен стручни испит, са радним
искуством у струци; предвиђен пробни
рад 30 дана; плата по договору.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати за
више информација и договор треба да се
јаве лицу за контакт: Вишњи Бињовац,
на број тел. 064/2256-179, најкасније до
31.01.2013. године.

Медицинска сестра општег
смера

на одређено време три месеца до
повратка одсутних запослених
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња или виша
медицинска школа, општи смер, положен
стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе кратка
биографија и докази о испуњености услова конкурса (у неовереним фотокопијама).
Заинтересовани кандидати су обавезни да
доставе пријаву са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, преко
архиве Дома здравља „Нови Београд“, III
спрат, соба бр. 3, Гоце Делчева 30, Нови
Београд, са назнаком за које радно место
конкуришу. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору биће објављена на огласној
табли поред писарнице Дома здравља,
на трећем спрату, Гоце Делчева 30, Нови
Београд. Изабрани кандидати лично ће
бити обавештени путем телефона.

доМ За старе И
пенЗИонере „МарИја“
11000 Београд, Симе Шолаје 32
тел. 011/2753-217

Медицинска сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, обавезан стручни испит и пожељна лиценца.

апотека „БеоГрад“

11000 Београд, Бојанска 16/IV
тел. 011/6458-883, 063/889-547
е-mail: irena.kljajevic@аpotekabeograd.cо.rs

Неговатељица
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне
спреме.

Водоинсталатер

на одређено време
УСЛОВИ: завршена средња школа-IV степен, радно искуство минимум 1 година,
возачка дозвола „Б“ категорије. Радни
однос се заснива за период од 30 дана са
тенденцијом прерастања у радни однос
на неодређено време. Пријаве слати на
е-mail:
irena.kljajevic@аpotekabeograd.
cо.rs или на адресу: Бојанска 16/IV, са
назнаком: „За конкурс“, до 08.01.2013.
године у 11,00 часова.

понИштење оГласа
доМ Здравља љуБовИја
(са стационаром)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/661-898

Оглас објављен 19.12.2012. године
у публикацији „Послови“, за радно
место: медицинска сестра-техничар,
поништава се у целости.
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доМ Здравља љуБовИја
(са стационаром)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/661-898

Медицинска сестра-техничар
на одређено време до три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа. Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о
завршеној медицинској школи, фотокопију
сведочанства за сва четири разреда средње
школе, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, решење о упису
у именик Коморе, кратку биографију, уверење Националне службе за запошљавање,
потврду о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите и кратку биографију.
Пријаве са доказима доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања.

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.

б е о г рА д

унИверЗИтет у БеоГраду
електротеХнИЧкИ
Факултет
11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област
Телекомуникације
Асистент за ужу научну
област Електроенергетски
системи
Асистент за ужу научну
област Електроника
Асистент за ужу научну
област Телекомуникације
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумање, 97/08, 44/10 и 93/12) и Статутом
Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Молбе са потребном документацијом
(биографију са списком објављених радова, копију дипломе, односно уверење које
важи до издавања дипломе и уверење о
држављанству) доставити у року од 15
дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.

школа За неГу лепоте
11000 Београд, Јована Суботића 2
тел. 011/3447-226

Наставник практичне наставе
педикир-маникир
на одређено време до 31.08.2013.
године, са 20% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и
претходно завршеном специјализацијомкреатор маникир-педикир; лице са вишом
стручном спремом и претходно завршеном специјализацијом-креатор маникирпедикир; креатор маникир и педикир.

Наставник историје
нсЗ позивни
центар

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
ПредузетНичке идеје
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на одређено време ради замене
наставника који је распоређен
на место помоћника директора,
најдуже до 31.08.2013. године, са
90% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и
стечено звање: професор историје; дипломирани историчар; професор историјегеографије.
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Наставник физичког
васпитања

на одређено време због одласка
запослене на породиљско
боловање
УСЛОВИ: професор физичког васпитања;
дипломирани педагог физичке културе.
ОСТАЛО: У радни однос у установи може
да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: 1.
одговарајуће образовање; 2. психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђивано 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 из тач. 1 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре
закључења уговора о раду, док доказ из
тачке 3 прибавља школа. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

унИверЗИтет у БеоГраду
Факултет
орГанИЗацИонИХ наука
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Редовни професор за ужу
научну област Рачунарски
интегрисана производња и
логистика

УСЛОВИ: редовни професор-научни
назив доктора наука; научни, односно
стручни радови објављени у часописима
или зборницима, са рецензијама; више
научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у
међународним или водећим домаћим
часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат студија,
патент оригинални метод, нова сорта и
сл), односно руковођење или учешће у
научним пројектима, објављен уџбеник,
монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну област за коју се бира,
оригинално стручно остварење и више
радова саопштених на међународним
или домаћим научним скуповима; већи
школа За неГу лепоте
број научних радова који утичу на развој
11000 Београд, Јована Суботића 2
научне мисли у ужој области, објављених
тел. 011/3447-226
у међународним или водећим домаћим
часописима, са рецензијама; већи број
Психолог
научних радова и саопштења изнетих на
међународним или домаћим научним скуУСЛОВИ: дипломирани психолог; диплоповима; остварени резултати у развоју
мирани школски психолог-педагог; дипнаучно-наставног подмлатка на факултеломирани психолог, смер школско-клиту; учешће у завршним радовима на спенички; професор психологије. У радни
цијалистичким и дипломским академским
однос у установи може да буде примљено
студијама. Уз пријаву приложити: диплоСАЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
лице под условима
прописаним
законом,
му о одговарајућој стручној спреми, биои ако има: 1. одговарајуће образовање;
графију, списак радова и саме радове.
2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
да није осуђивано правоснажном пресуВанредни професор за ужу
дом за кривична дела утврђена у чл. 120
научну област Математичке
став 1 тачка 3 Закона о основама система
методе у менаџменту и
образовања и васпитања; 4. држављанинформатици
ство Републике Србије. Услови из тач. 1
на одређено време од пет година
и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а
услови под тач. 2 и 3 доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
Ванредни професор за ужу
се у току рада. Рок за пријаву је 8 дана од
научну област Информациони
дана објављивања у публикацији „Послосистеми
ви“. Директор доноси одлуку о избона одређено време од пет година,
ру кандидата у року од 8 дана од дана
са 5% радног времена
добијања мишљења органа управљања.

стручној спреми, биографију, списак
радова и саме радове.

Доцент за ужу научну
област Маркетинг, односи с
јавношћу и мултимедијалне
комуникације

на одређено време од пет година,
са 20% радног времена
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из
одговарајуће области; научни, односно
стручни радови објављени у научним
часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Уз
пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће
научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну
област Финансијски
менаџмент

на одређено време од три године

Асистент за ужу научну
област Управљање
производњом и услугама

на одређено време од три године,
са 20% радног времена
УСЛОВИ: студент докторских студија или
магистар наука из одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00, смисао за наставни
рад. Уз пријаву приложити: диплому о
одговарајућој стручној спреми; потврду о
уписаним докторским студијама; о прихваћеној теми докторске дисертације; биографију; списак радова и саме радове.

Први утисак је
најважнији –
будите
Сарадник за ужу научну
Рачунарска статистика
испред свих област
на одређено време од једне године

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: научни назив доктора наука
из одговарајуће научне области; научни, односно стручни радови објављени
у научним часописима или зборницима,
са рецензијама и способност за наставни
рад; више научних радова од значаја за
развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама,
оригинално стручно остварење, односно
руковођење или учешће у научним
пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за
ужу научну област за коју се бира и више
радова саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима. Уз пријаву приложити:
о одговарајућој
Обукедиплому
и субвенције

УСЛОВИ: студент мастер академских или
специјалистичких студија који је студије
првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој
стручној спреми; потврду да је студент
мастер академских или специјалистичких
студија; потврду о положеним испитима
и биографију.
Напомена: Сви прилози се достављају и
у електронској форми на CD-у. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Ваша пРаВа адРеса:

http://www.nsz.gov.rs/
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правнИ Факултет
унИверЗИтета у БеоГраду

унИверЗИтет у БеоГраду
еконоМскИ Факултет

Ванредни професор за
пословноправну ужу научну
област, предмети: Право
интелектуалне својине и
Право конкуренције

Ванредни професор за ужу
научну област Статистика
и математика - Основи
економетрије и економетрија

11000 Београд
Булевар краља Александра 67

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чл. 64 став 7 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10) и чл. 102 Статута Правног
факултета Универзитета у Београду.
Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови,
дипломе о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду,
Булевар краља Александра 67, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

унИверЗИтет у БеоГраду
МашИнскИ Факултет
11000 Београд, Краљице Марије 16

Асистент за ужу научну
област Производно
машинство

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршен машински факултет-VII/1 степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о
високом образовању и чланом 11.5. Статута Машинског факултета. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова достављају се на адресу: Машински
факултет у Београду, Краљице Марије 16,
соба бр. 121, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

Обука за
активно
тражење
посла

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

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу
научну област Економска
политика и развој - Јавне
финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и
способност за наставни рад. Поред наведених услова, кандидат треба да испуни и
друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета,
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Критеријума за стицање звања наставника
и сарадника на Економском Факултету у
Београду. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова, достављају се
на наведену адресу Факултета, соба бр.
139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

МуЗИЧка школа
„коста МанојловИћ“
11080 Земун, Немањина 9
тел. 011/2615-223

унИверЗИтет „унИон“
БеоГрадска Банкарска
акадеМИја
Факултет За Банкарство,
осИГурање И ФИнансИје
11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 063/205-480

Наставник за избор у сва
наставна звања из уже
научне области Економија и
финансије
3 извршиоца

Сарадник у звању асистента
из уже научне области
Економија и финансије
на одређено време од 3 године

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

понИштење оГласа
ош „Бранко радИЧевИћ“

Наставник клавира

Земун, Батајница
Браће Михајловић Трипић 2
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о
Оглас објављен 12.12.2012. године
основама система образовања и васпиу публикацији „Послови“, за радно
тања и Правилником о врсти стручне
место: наставник разредне настаспреме наставника, стручних сарадника
ве, на одређено време до повратка
и помоћних наставника у стручним шкозапосленог са боловања, поништава
лама („Сл. гласник РС“, бр. 5/91, 8/03,
се у целости.
11/08); психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима.
Уз пријаву на конкурс кандидат доставља
оверене копије докумената,
не старије
Друштвена
одговорност
ош „Бранко радИЧевИћ“
од 6 месеци: дипломе о стеченом обра11262 Велика Моштаница
зовању, уверења о положеном стручном
Национална слу
10. октобра 10
испиту (лиценци), уколико
је
кандидат
за запошљавањ
ПРИОРИТЕТИ
У
тел/факс: 011/8075-434, 8075-680
исти положио; извода из матичне књие-mail: оsbrankoradicevic@yаhoo.com
ге рођених, уверењаЗАПОШЉАВАЊУ
о држављанству. У
поступку одлучивања о избору наставника врши се претходна провера психоПрофесор основа
физичких способности за рад са децом и
информатике и рачунарства
ученицима, коју врши надлежна служба
са 60% радног времена, на
за послове запошљавања. Лекарско увеодређено време ради замене
рење доставља се пре закључења уговоодсутне запослене преко 60 дана
ра о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве са доказима слати
УСЛОВИ: Кандидат треба да ипуњава
са назнаком: „За конкурс“, на адресу шкоследеће услове: да има одговарајуће
ле. Рок за подошење пријава је 8 дана од
образовање на студијама другог степедана објављивања
у публикацији
„ПослоНационална
служба
на (дипломске академске студије-мастер,
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
за запошљавање
специјалистичке академске студије или
неће се разматрати.
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Програми

Наука и образовање

специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да поседује стручну
спрему у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012);
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 уз пријаву на конкурс доставља:
диплому или оверен препис дипломе о
одговарајућем образовању и уверење о
држављанству. Уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду, док
уверење да није осуђиван прибавља школа. Пријаве се подносе на адресу школе.
На коверти назначити: „За конкурс“. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање.

предшколска установа
„раковИца“
11090 Београд
Славољуба Вуксановића 22
тел. 011/3582-075

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: више образовање за васпитача или високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије
или основне академске студије) у трајању
од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије),
да кандидат поседује лиценцу за васпитача, педагога, психолога или другог
стручног сарадника, дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања или најмање десет година рада у
установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања за васпитача који има више
образовање или основне струковне студије. Кандидат је у обавези да уз пријаву
на конкурс достави: биографију, оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испитулиценци, доказ о радном стажу у области васпитања и образовања, уверење о
обуци и положеном испиту за директора
установе, уверење о држављанству Репу-

блике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење да није под
истрагом, доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци), доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење
пријаве је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

основна школа
„јелИца МИловановИћ“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-111

Професор разредне наставе
Професор разредне наставе
на одређено време до 4 године,
до повратка запосленог са јавне
функције

Професор разредне наставе

на одређено време до завршетка
школске 2012/2013. године

Професор физичког
васпитања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
одговарајућег смера.

унИверЗИтет
прИвредна акадеМИја
Факултет За МенаЏМент
МалИХ И средњИХ
предуЗећа
11000 Београд, Венизелосова 31
тел. 011/2620-866

Наставник за ужу научну
област Економија и
финансирање

на неодређено или одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: високо образовање из области
економских наука и докторат из области
за коју се бира.

Наставник за ужу научну
област Пројект менаџмент
на неодређено или одређено
време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких или техничкотехнолошких наука и докторат из области
за коју се бира.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника и сарадника прописани су Законом
о високом образовању и Статутом Факултета за менаџмент малих и средњих предузећа. Предност имају наставници са
звањем ванредног, односно редовног
професора. Пријаве са биографијом и
доказима о испуњености услова конкурса
(оверене копије диплома, списак научних
и стручних радова) достављају се у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: Травничка
2, Београд.

прва спортска
кошаркашка ГИМнаЗИја
колеЏ БеоГрад
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199
е-mail: оffice@koledz-beograd.еdu.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање; да поседује лиценцу за наставника, педагога или психолога; положен
испит директора установе; најмање 5
година радног стажа у области образовања и васпитања; држављанство РС;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које се изриче 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 на конкурс кандидат треба
да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, лиценцу
за наставника, психолога или педагога,
односно уверење о положеном стручном
испиту, потврду да има најмање 5 година радног искуства у области образовања
и васпитања, уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично
дело за које се изриче безусловна казна затвора од најмање 6 месеци или да
није правоснажном пресудом осуђен за
кривично дело против достојанства личности и морала-оригинал, уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија), лекарско уверење, биографске податке са описом кретања у
служби. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и документација
која није у складу са наведеним, неће се
узети у разматрање. Пријаве на конкурс
слати на горенаведену адресу.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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прва спортска
кошаркашка ГИМнаЗИја
колеЏ БеоГрад
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199
е-mail: оffice@koledz-beograd.еdu.rs

Наставник географије

са 50% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног занимања, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији. Кандидати треба
да испуњавају услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити
оверене фотокопије: дипломе, уверења
о држављанству РС, извода из матичне
књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

МуЗИЧка школа
„станковИћ“

11000 Београд, Кнеза Милоша 1а
тел. 011/3230-226

Наставник флауте

са 60% радног времена (12 часова
обавезне наставе)
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у
складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања, чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12) и чланом 16 Правилника
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91...5/11, 8/11); да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике
Србије; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс, са биографским подацима, кандидати су у обавези да приложе
следеће доказе о испуњености услова:
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству. Кандидат који је положио стручни испит (испит
за лиценцу) треба да приложи и оверену фотокопију уверења о положеном
испиту. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор
Друштвена
одговорност
кандидата,
које упућује
на претходну
проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима, у року од 8
У подношење
дана одПРИОРИТЕТИ
дана истека рока за
пријава.
Проверу
психофизичких
ЗАПОШЉАВАЊУ способ-
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ности врши надлежна служба за послове
запошљавања. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду, а
доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се шаљу на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

унИверЗИтет у БеоГраду
Факултет За спецИјалну
едукацИју И
реХаБИлИтацИју
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Сарадник у звање асистента
за ужу научну област
Методологија истраживања
у специјалној едукацији и
рехабилитацији

на одређено време од три године
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
филозофски факултет, одељење за психологију; просечне оцене на студијама
првог степена најмање 08,00; уписане докторске студије на Филозофском
факултету, као и да кандидат испуњава
услове предвиђене чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 44/2010) и услове предвиђене
Статутом Факултета.

Сарадник у звање асистента
за ужу научну област Општа
педагогија са методологијом
и историјом педагогије
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; просечне оцене на студијама првог степена најмање 08,00; уписане докторске студије на Филозофском
факултету, Одељење за педагогију, као и
да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 72 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010) и
услове предвиђене Статутом Факултета.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, библиографија, оверене копије диплома, извода из
матичне књиге рођених и држављанства
и потврда надлежног органа да кандидат
није под истрагом. Пријаве на конкурс са
свим прилозима подносе се Факултету, на
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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основна школа
„жИвојИн перИћ“

11507 Стублине, Ваљевски пут бб
тел. 011/8791-303

Наставник математике
пробни рад од 6 месеци
2 извршиоца

Наставник математике

са 44,4% радног времена, пробни
рад од 6 месеци

Наставник српског језика
са 72,22% радног времена

Наставник биологије
са 20% радног времена

Наставник историје
са 5% радног времена

Наставник изборног предмета
- Свакодневни живот у
прошлости
са 10% радног времена

Наставник музичке културе

са 75% радног времена, пробни
рад од 6 месеци
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове у погледу стручне спреме: одговарајуће високо образовање стечено у
складу са чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11); врста стручне спреме
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12) и Правилнику
о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12)
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11). У поступку одлучивања о
избору наставника, васпитача и стручног
сарадника, директор врши ужи избор кандидата које упућује на проверу психофизичких способности за рад са ученицима,
у року од осам дана од дана истека рока
за подношење пријава. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата провере, директор
прибавља мишљење школског одбора.
Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од осам дана од дана добијања
мишљења школског одбора, а након спроведеног поступка одлучивања у складу са
Законом о основама система образовања
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
и васпитања („Сл.
гласник РС“,
бр. 72/09
и 52/11). У радни однос може бити примљено лице које испуњава следеће опште
и посебне услове: 1. да има одговарајуће
образовање у складу са наведеним Законом и правилницима; 2. да има психичку,
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физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. за радно место наставника математике и наставника музичке културе: кандидати треба да имају положен
испит за лиценцу, односно положен стручни испит. Докази о испуњености услова из
тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс (оверена фотокопија дипломе или
уверења, оверена фотокопија уверења о
држављанству РС-не старија од 6 месеци
и оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених, односно венчаних), као и
докази из тачке 5 за радно место наставника математике и музичке културе (оверена фотокопија документа о поседовању
лиценце, односно уверења о положеном
стручном испиту). Доказ из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду, а
доказ из тачке 3 прибавља школа по службеној дужности. Пријаве се достављају у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу
пребивалишта. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 011/8791-303, у
времену од 08,00 до 12,00 часова.

Стекните
конкурентску
предност

Обука за активно
тражење посла

Факултет спорта И
ФИЗИЧкоГ васпИтања

11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Асистент за предмет Теорија
и методика атлетике, ужа
научна област Теорија
и технологија спорта и
физичког васпитања
за период од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене чл. 72 Закона о високом образовању РС и да имају завршен
факултет спорта и физичког васпитања.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Сарадник
у настави
Пословни
центри
НСЗ за

предмет Теорија и методика
спортске гимнастике, ужа
научна област Теорија
и технологија спорта и
физичког васпитања

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
за период од 1 године
БИЗНИС
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају

услове предвиђене чл. 71 Закона о високом образовању РС и да имају завршен
факултет спорта и физичког васпитања.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Запослимо
Србију

3. Васпитач за припремнопредшколски програм

ГраЂевИнска школа

11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2418-052

4 извршиоца

Наставник математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани математичар, професор
математике, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама. Кандидат треба да
испуњава услове сагласно члану 8 и члаОбука система
за
ну 120 Закона о основама
образовања и васпитања
(„Сл.
активногласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11). тражење
Доказ да је кандидат
психички, физички и здравствено спосопосла
бан за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријаву на конкурс кандидати подносе:
диплому (оверен препис, не старији од
шест месеци), уверење о држављанству
Републике Србије (оверен препис, не старији од шест месеци). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве са документима о испуњавања
услова доставити на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Број телефона за
информације: 011/2418-052. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи

предшколска установа
„перка вИћентИјевИћ“
Обреновац, Вука Караџића 92
тел. 011/8721-283, 8721-479

1. Медицинска сестраваспитач

3 извршиоца
Национална служба
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
за запошљавање
средња медицинска школа васпитачког смера, виша или висока здравствена
школа струковних студија, смер струковна медицинска сестра, обавеза полагања
испита за лиценцу, са или без радног
искуства.

Пословни центри
НСЗ
2. Васпитач
2 извршиоца

План за
реализацију
вашег
бизниса

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена или студијама другог степена или студијама у трајању од
три године или на основним студијама у
трајању од четири године или више образовање васпитача, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких,
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова,
обавеза полагања испита за лиценцу, са
или без радног искуства.

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена или студијама другог степена или студијама у трајању од
три године или на основним студијама у
трајању од четири године или више образовање васпитача, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких,
методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија
или
Друштвена
одговорност
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу
са ЕвропскимПРИОРИТЕТИ
системом преноса бодова,
У
обавеза полагања испита за лиценцу, са
ЗАПОШЉАВАЊУ
или без радног искуства.

4. Сервирка
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа или II степен стручне
спреме, ПК радник куварске струке, са
или без радног искуства.

5. Спремачица

Национална служба
4 извршиоца
за запошљавање

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа.
ОСТАЛО: Писане пријаве доставити лично или поштом, на горенаведену адресу,
са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Уз пријаву на конкурс
доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије.
Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Установа
прибавља доказ да кандидат поседује
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (за радна места под
бр. 1-3) и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(за сва радна места). Изабрани кандидат
пре заснивања радног односа дужан је да
достави лекарско уверење и санитарну
књижицу. Ближа обавештења о условима рада могу се добити на број телефона:
011/8721-283.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
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предшколска установа
„перка вИћентИјевИћ“
11500 Обреновац, Вука Караџића 92
тел. 011/8721-283, 8721-497

Васпитач

на одређено време преко 60
дана, ради замене запослене на
породиљском одсуству
8 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена или на студијама другог степена или студијама у трајању од
три године или на основним студијама у
трајању од четири године или више образовање васпитача, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких,
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова,
обавеза полагања испита за лиценцу, са
или без радног искуства.

Васпитач

на одређено време преко 60
дана, до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена или на студијама другог степена или студијама у трајању од
три године или на основним студијама у
трајању од четири године или више образовање васпитача, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких,
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова,
обавеза полагања испита за лиценцу, са
или без радног искуства.

Медицинска сестра-васпитач
на одређено време преко 60
дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства
6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
средња медицинска школа, васпитачког смера, виша или висока здравствена
школа струковних студија, смер струковна медицинска сестра, обавеза полагања
испита за лиценцу, са или без радног
искуства.
ОСТАЛО: Писане пријаве доставити лично или поштом, на горенаведену адресу,
са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Уз пријаву на конкурс
доставити: доказ о стручној спреми и уверење о држављанству Републике Србије.
Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од шест месеци. Установа прибавља доказ да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и да није
осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
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тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Изабрани кандидат
пре заснивања радног односа дужан је
да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Ближа обавештења могу се
добити на број телефона: 011/8721-283.

понИштење дела оГласа
„теХноарт БеоГрад“
школа За МашИнство И
уМетнИЧке Занате
11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2415-534, 2415-322

Оглас објављен 12.12.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: наставник машинске групе предмета, на одређено
време преко 60 дана.

основна школа
„14. октоБар“
11000 Београд, Гочка 40

Наставник српског језика
са 50% радног времена
са 65% радног времена

средња школа у
Барајеву

Наставник грађанског
васпитања

Наставник енглеског језика

Наставник информатике

Барајево, Светосавска 4а
тел. 011/8300-426

са 50% радног времена

Наставник разредне наставе
Наставник математике

са 90% радног времена, на
одређено време до повратка
одсутне раднице

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка
одсутне раднице

Наставник историје

на одређено време до повратка
одсутне раднице

Школски психолог

на одређено време до повратка
одсутне раднице

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове из члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће
образовање и испуњава посебне услове
прописане Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи, односно Правилником
о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета 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
приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Пријаве доставити на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Конкурс је отворен осам дана
од дана објављивања.
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на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, са 33% радног
времена

Наставник физичког
васпитања

на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, са 60% радног
времена

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују
одговарајуће образовање, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама - VII
степен стручне спреме. Кандидати треба
да испуњавају следеће услове: да имају
одговарајуће образовање; 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. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену
фотокопију дипломе/уверења о стеченом
одговарајућем образовању. Пријаве слати на адресу школе. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

нсЗ позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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XV БеоГрадска ГИМнаЗИја
11090 Београд, Гочка 40

Професор грађанског
васпитања
Професор грађанског
васпитања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11): да
има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са 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 кандидат треба да приложи: оверен препис дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

шеста БеоГрадска
ГИМнаЗИја

11000 Београд, Милана Ракића 33
тел. 011/2411-734, 2412-682

Наставник биологије

са 20% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са радног места
помоћника директора

Наставник немачког језика

са 44,44% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства

Наставник српског језика и
књижевности

са 78% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са боловања преко 60
дана

Наставник психологије

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

Наставник психологије

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

Наставник грађанског
васпитања

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
боловања преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању. Поред општих
услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидат
треба да испуњава и посебне услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), а кандидат
за наставника треба да има одговарајуће
високо образовање, према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији („Сл. гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РСПросветни 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)
и држављанство Републике Србије (докази о испуњености ових услова подносе
се уз пријаву на конкурс). Уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, односно лекарско уверење, доставља избрани 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
од надлежног органа. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима извршиће надлежна
служба за послове запошљавања у поступку одлучивања, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни
да уз пријаву на оглас доставе: оригинал
или оверену фотокопију уверења из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству РС, оригинал
или оверену фотокопију уверења да нису
под истрагом. Уверење о држављанству
РС и уверење из суда да кандидат није
под истрагом не смеју бити старији од 6
месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњености
услова огласа слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.

понИштење конкурса
МуЗИЧка школа
„станИслав БИнИЧкИ“
11000 Београд, Сењачка 31
тел. 011/3692-672, 3692-733

Конкурс
објављен
21.11.2012.
године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
наставник виолине, на одређено
време до повратка на рад запослене која је на неплаћеном одсуству.
У осталом делу конкурс је непромењен.

МуЗИЧка школа
„станИслав БИнИЧкИ“
11000 Београд, Сењачка 31
тел. 011/3692-672, 3692-733

Наставник клавира
2 извршиоца

Спремачица

на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), у оригиналу или у овереној
копији. За кандидате који уђу у ужи избор
обавезна је претходна провера психофизичких способности, коју врши Национална служба за запошљавање. Изабрани
кандидат је дужан да до дана заснивања
радног односа достави уверење о здравственој способности за рад са децом и
ученицима. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

унИверЗИтет у БеоГраду
ФИлолошкИ Факултет
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-943

Редовни професор за ужу
научну област Наука о
књижевности, предмет:
Општа књижевност и теорија
књижевности
Редовни професор за ужу
научну област Естетика,
предмет: Естетика
Редовни професор за
ужу научну област Општа
књижевност, предмет: Општа
књижевност
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чл. 64 Закона о високом
образовању и чл. 107 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Ванредни професор за
ужу научну област Теорија
књижевности, предмет:
Теорија књижевности

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чл. 64 Закона о високом
образовању и чл. 106 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.
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Доцент за ужу научну област
Романистика, предмет:
Француска књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Српска књижевност, предмет:
Српска књижевност 20. века
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чл. 64 Закона о високом
образовању и чл. 105 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну
област Библиотекарство,
предмет: Организација знања
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну
област Русистика, предмет:
Руски језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну
област Српски језик, предмет:
Савремени српски језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну
област Румунистика, предмет:
Румунски језик и књижевност
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну
област Неохеленистика,
предмет: Грчка књижевност
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну
област Англистика, предмет:
Енглески језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну
област Романистика, предмет:
Француски језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну
област Јапанологија,
предмет: Друштвена и
културна историја Јапана

образовању и чл. 113 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.
Кандидати подносе: пријаву са биографијом, диплому одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, на наведену
адресу Факултета, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

бор

ош „светИ сава“

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

Наставник техничкоинформатичког образовања

на одређено време преко 60 дана,
до повратка одсутног запосленог
са боловања

Наставник техничкоинформатичког образовања

са 10% радног времена, на
одређено време преко 60 дана, до
повратка одсутног запосленог са
боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
следеће услове: VII степен стручне спреме, одговарајућа стручна спрема предвиђена Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидат
треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима и
да није осуђиван. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству које не сме бити старије од 6
месеци, нови извод из матичне књиге
рођених. Лекарско уверење доставља се
пре закључења уговора о раду. Уверење
из казнене евиденције да кандидати нису
осуђивани прибавља школа. У поступку
одлучивања о избору наставника врши се
претходна провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Рок за пријављивање је
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ош „вук караЏИћ“

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-951

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ:
одговарајуће
образовање,
односно стручна спрема према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 73/2009
и 52/2011) и према чл. 2 Правилника о
степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр.
11/2012). Уз пријаву доставити оригинале
или оверене фотокопије: дипломе, уверења о држављанству Републике Србије и
извода из матичне књиге рођених и доказа
да кандидат 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. Доказ о неосуђиваности
из става 1 тачка 3 чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „МоМЧИло ранковИћ“
19314 Рајац, Вука Караџића 43

Наставник техничког и
информатичког образовања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012), Законом о основама система образовања и васпитања и Законом
о раду. Уз пријаву кандидат доставља:
доказ о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Сви тражени докази морају бити достављени као оригинали или оверене фотокопије оригинала. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“.

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија
који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање
08,00 и који показује смисао за наставни
рад или магистар наука из научне области за коју се бира коме је прихваћена
тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су чл. 72 Закона о високом
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теХнИЧка школа

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

Професор рачунара и
информатике

за 40% радног времена, на
одређено време
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане законом, као и да
има одговарајуће образовање; 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.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања.

гњИлАне

теХнИЧка школа
„драГИ поповИћ“

38250 Гњилане-Горње Кусце

Наставник српског језика и
књижевности
за 14 часова (100% радног
времена)

Наставник српског језика и
књижевности

за 4 часа (28,57% радног времена)

Наставник руског језика

за 8 часова (57% радног времена)

Наставник енглеског језика

за 8 часова (57% радног времена)

Наставник математике

за 14 часова (100% радног
времена)
5 извршилаца

Наставник физике

за 16 часова (100% радног
времена)

Наставник физике

за 2 часа (12,50% радног времена)

Наставник координатор
практичне неставе
за 100% радног времена

Наставник групе
грађевинских предмета

за 8 часова (50% радног времена)

Наставник групе саобраћајних
предмета
за 8 часова (50% радног времена)

Наставник српског језика и
књижевности

деЧјИ вртИћ
„наша радост“

Наставник грађанског
васпитања

Секретар

за 14 часова (100% радног
времена), на одређено време

за 13 часова (81,25% радног
времена), на одређено време

Наставник устава и права
грађана
за 3 часа (18,75% радног
времена), на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос у установи може
да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има одговарајуће
образовање: за координатора практичне
наставе - струковни инжењер машинства,
за групу грађевинских предмета - дипломирани инжењер архитектуре, за групу
саобраћајних предмета - специјалиста
струковни инжењер саобраћаја; да има
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. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверен препис-фотокопију
дипломе о стеченом образовању и доказ
о држављанству. Пријаве кандидата који
не доставе горенаведену документацију
сматраће се непотпунима. У погледу свега што није наведено у конкурсу школа
ће примењивати Статут, Закон о основама система образовања и васпитања,
Посебан колективни уговор за запослене
у основним и средњим школама и домовима ученика и Закон о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве слати на адресу школе. Контакт телефон: 064/0880-841. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године. 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 у образовној установи;
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 су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности.
Уверење о неосуђиваности прибавља
установа. Фотокопије докумената морају
бити оверене, а документација не старија
од шест месеци. Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на адресу установе, са назнаком: „Конкурс за секретара“. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

јАгодИнА

понИштење конкурса
ош „Ђура јакшИћ“
35230 Ћуприја, Карађорђева 46
тел. 035/470-555, 477-500

Конкурс
објављен
19.12.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

Ч АЧ А К

понИштење конкурса
деЧјИ вртИћ
„наша радост“

доМ уЧенИка средњИХ
школа „срећно“

32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Поништава се у целости конкурс
објављен 05.12.2012. године у публикацији „Послови“, као и огласи
везани за исти конкурс објављени
12.12.2012, 19.12.2012. и 26.12.2012.
године.

Ваша пРаВа адРеса:

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

Домар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ
радник машинског, електро или грађевинског смера, положен испит за руковање парним котловима, положен испит
противпожарне заштите, лекарско уверење о психофизичкој и здравственој
способности, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у
трајању од 6 месеци и да за кандидата
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ приба-
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вља установа у складу са законом), држављанство Републике Србије. Уз пријаву
доставити: доказ о стеченом образовању,
уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, лекарско уверење о психофизичкој и здравственој
способности, уверење да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница. Документација не сме бити
старија од 6 месеци. Доказ о испуњености
услова доставља се у оригиналу или као
оверена копија. Пријаве слати на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КИКИндА

ош „МИлИвој оМорац“
23323 Иђош, Миливоја Оморца 40
тел. 0230/65-209
e-mail: оsidjos@open.telekom.rs

Наставник математикеприправник

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: високо образовање и занимање
утврђено у члану 3 став 1 тачка 9 Правилника о врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
број 11/2012); професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и
примене, дипл. математичар за рачунарство и информатику, дипл. математичаринформатичар, професор математике и
рачунарства, дипл. математичар за математику економије, професор информатике и математике, дипл. математичарастроном; дипл. математичар-примењена
математика; дипл. математичар-математика финансија (са изборним предметом:
Основи геометрије); дипломирани информатичар, мастер математичар; мастер
професор математике; мастер професор
физике и математике; мастер професор
математике и информатике; дипломирани
професор математике-мастер; дипломирани математичер-мастер; дипломирани
инжењер математике-мастер (са изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани математичар-професор математике; дипл. математичар-теоријска
математика; дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом:
Основи геометрије); професор хемијематематике; професор географије-математике; професор физике-математике;
професор биологије-математике; професор математике-теоријско усмерење;
професор математике-теоријски смер;
дипломирани математичар и информатичар; лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер
треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима
из области
математикеодговорност
или примењене
Друштвена
математике (са положеним испитом из
предмета: Геометрија или Основи геометрије)
или двопредметнеУ
наставе матеПРИОРИТЕТИ
матике и физике, односно математике и
ЗАПОШЉАВАЊУ
информатике.
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Наставник хемије

КосовсКА мИтровИцА

са 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање и занимање утврђено у
члану 3 став 1 тачка 11 Правилника о
степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
број 11/2012); дипломирани хемичар;
професор хемије, професор хемије и
физике; професор хемије и биологије;
дипломирани хемичар опште хемије;
дипломирани хемичар за истраживање
и развој; дипломирани физикохемичар;
дипл. хемичар, смер хемијско инжењерство; професор биологије и хемије; професор физике и хемије за основну школу; дипломирани професор биологије и
хемије; дипл. хемичар-професор хемије;
дипл. професор хемије-мастер; професор
физике-хемије; проф. географије-хемије;
проф. биологије-хемије; дипл. професор
физике-хемије, мастер; дипл. професор
биологије-хемије, мастер; дипломирани
педагог за физику и хемију; дипл. физичар-професор физике и хемије за основну
школу-мастер; дипломирани хемичармастер; мастер професор хемије; мастер хемичар; мастер професор физике
и хемије; мастер професор биологије и
хемије.
ОСТАЛО: радна и животна биографија;
диплома или уверење о стеченом високом образовању у наведеном занимању;
уверење о држављанству РС; психофизичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима (уверење ће се тражити од изабраног кандидат, пре закључења уговора о раду); 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
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 од
надлежне полицијске установе); извод из
матичне књиге рођених. Рок за пријаву
је 15 дана. Пријаву са потребном документацијом, у оригиналу или у овереним
фотокопијама, доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
Достављена документа се не враћају.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Контакт
телефон за информације: 0230/65-209.

| Број 498-499 | 03.01.2013.

понИштење конкурса
ош „лепосавИћ“
38218 Лепосавић
Војске Југославије бб
тел. 028/83-543, 83-803

Конкурс
објављен
21.11.2012.
године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
наставник грађанског васпитања
у првом циклусу основног образовања и васпитања за 2 извршиоца,
са по 7 часова недељно, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године, за рад у матичној школи у
издвојеном одељењу у Јошаници,
Кијевчићу и Дрену. У осталом делу
конкурс је непромењен.

ош „Бранко радИЧевИћ“
38220 Косовска Митровица
Џона Кенедија 17

Наставник музичке културе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, по
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
(„Службени гласник-Просветни гласник
РС“, бр. 11/2012) и да је кандидат психофизички и здравствено способан за
рад са ученицима. Потребна документа: пријава на конкурс, диплома, извод
из матичне књиге рођених, уверење из
матичне књиге држављана, да кандидат
није под истрагом и да није осуђиван,
лекарско уверење. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Пријаве на
конкурс доставити на горенаведену адресу.

еконоМско
трГовИнска школа
„јован цвИјИћ“
38236 Штрпце
тел. 0290/70-191

Професор српског језика
Професор математике
2 извршиоца

Професор музичке уметности
са 6 часова недељне норме

Професор руског језика

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
Професор физике
Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са
Законом и Правилником о врсти стручне
спреме наставника. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Непотпуне
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и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе, уверење о здравственој способности, уверење да кандидат није под истрагом, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Информације се
могу добити на горенаведени број телефона.

К рА г У ј е в А ц

унИверЗИтет у краГујевцу
прИродно-МатеМатИЧкИ
Факултет
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну
област Аналитичка хемија

у Институту за хемију Факултета,
на одређено време 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и
уписане докторске студије уже научне
области за коју се бира или VII/2 степен
стручне спреме, магистар хемијских наука
уз услов да је прихваћена тема докторске
дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор хемијских наука који
је изабран у звање асистента по Закону
о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12) и
у наведеном звању провео највише један
изборни период. Остали услови утврђени
су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака
Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну
област Органска хемија

у Институту за хемију Факултета,
на одређено време 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и
уписане докторске студије уже научне
области за коју се бира или VII/2 степен
стручне спреме, магистар хемијских наука
уз услов да је прихваћена тема докторске
дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор хемијских наука који
је изабран у звање асистента по Закону
о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12) и
у наведеном звању провео највише један
изборни период. Остали услови утврђени
су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака
Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну
област Математичка анализа
са применама

вилником о систематизацији послова и
радних задатака Факултета, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и
уписане докторске студије уже научне
области за коју се бира или VII/2 степен
стручне спреме, магистар математичких
наука уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен
стручне спреме, доктор математичких
наука који је изабран у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08,
44/10 и 93/12) и у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и
радних задатака Факултета, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

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

у Институту за математику и
информатику Факултета, на
одређено време 3 године

Асистент за ужу научну
област Информациони
системи

у Институту за математику и
информатику Факултета, на
одређено време 3 године

основна школа
„МИрко јовановИћ“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и
уписане докторске студије уже научне
области за коју се бира или VII/2 степен
стручне спреме, магистар рачунарских
наука уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен
стручне спреме, доктор рачунарских наука који је изабран у звање асистента по
Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10
и 93/12) и у наведеном звању провео
највише један изборни период. Остали
услови утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и
радних задатака Факултета, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну
област Програмирање

у Институту за математику и
информатику Факултета, на
одређено време 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и
уписане докторске студије уже научне
области за коју се бира или VII/2 степен
стручне спреме, магистар рачунарских
наука уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен
стручне спреме, доктор рачунарских наука који је изабран у звање асистента по
Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10
и 93/12) и у наведеном звању провео
највише један изборни период. Остали
услови утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом Факултета и Пра-

34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8
тел. 034/300-333

Професор разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању, у складу са чл. 8
ст. 1 и 2 и чл. 120 ст. 1 тачка 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09 и
52/11) и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима
(доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду, а
проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање); да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља
школа) и да је држављанин Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи следеће доказе: кратак
преглед биографских података; оверену
копију дипломе или уверења о завршеном факултету; извод из матичне књиге
рођених или оверену копију извода; уверење о држављанству или оверену копију
уверења (не старије од 6 месеци) и и уверење суда да није под истрагом и да се
против њега не води поступак. Пријаве
слати на горенаведену адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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основна школа
„караЂорЂе“

34310 Топола, Мије Тодоровића 8
тел. 034/811-003

Финансијско-књиговодствени
радник (75% радног времена)
и административни радник
(за 25% радног времена)
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидат треба да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл. 120
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву кандидати прилажу: краћу биографију; оверену фотокопију дипломе (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Лекарско
уверење 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 разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу школе.

основна школа
„светИ сава“

34227 Баточина
Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Наставник математике
Наставник математике
за 45% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања и чланом 3 тачка 9 Правилника о
степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи: VII/1 степен стручне спреме (високо образовање) у наведеном занимању;
да су држављани Републике Србије; да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом на безусловну казну затвора
у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела прописана Законом
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу: уверење о држављанству Републике
Србије и оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању. Пријаве слати на
горенаведену адресу школе. Број телефона за ближе информације: 034/6841-402.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.
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трГовИнскоуГостИтељска
школа „тоЗа драГовИћ“

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 25
тел. 034/333-237

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

Професор српског језика и
књижевности
за 83% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
завршен одговарајући факултет.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу:
краћу биографију, доказ о стручној спреми (оверене копије), извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља школа, а доказ о здравственој
способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана.

деЧја установа „кнИћ“
34240 Кнић
тел. 034/511-009

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа; држављанство Републике Србије; да кандидат
није под истрагом и да није осуђиван на
безусловну казну затвора од најмање
6 месеци; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад у установи. Уз пријаву са биографијом и доказима о испуњавању услова огласа доставити лекарско уверење и извод из матичне
књиге рођених. Фотокопије морају бити
оверене, а уверења не смеју бити старија
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Најкраћи пут
до посла

Сајмови
запошљавања
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основна школа
„драГан ЂоковИћ уЧа“
36204 Лађевци
тел. 036/825-020

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу
школе у Обрви

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
На конкурс се могу пријавити кандидати
који поред општих услова предвиђених
Законом о раду, испуњавају и посебне
услове предвиђене чл. 120 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања: да имаЈУ одговарајуће образовање
(одговарајућу врсту 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 имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и учиницима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство РС. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Уз пријаву на
конкурс кандидати подносе и одговарајућу документацију, којом доказују да
испуњавају услове предвиђене Законом
и Правилником, као и овим конкурсом:
диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од шест
месеци). Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а
лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке. Сва документа се прилажу у оригиналу или у овереним фотокопијама. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова достављају се лично
или поштом, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Хигијеничар

за рад у издвојеном одељењу
школе у Обрви
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. На
конкурс се могу пријавити кандидати који
поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања: да имаЈУ одговарајуће образовање
(одговарајућу врсту 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 имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и учиницима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
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Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство РС. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Уз пријаву на
конкурс кандидати подносе и одговарајућу документацију, којом доказују да
испуњавају услове предвиђене Законом
и Правилником, као и овим конкурсом:
сведочанство о завршеном основном
образовању; уверење о држављанству
(не старије од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених (не старији од
шест месеци). Уверење о неосуђиваности
школа прибавља по службеној дужности,
а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору кандидата. Сва
документа се прилажу у оригиналу или
у овереним фотокопијама. Пријаве се
достављају лично или поштом, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

центар За културу,
оБраЗовање И
ИнФорМИсање
„Градац“
36350 Рашка, Ибарска 6
тел. 036/736-273

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
друштвеног смера, најмање три године
радног искуства, да кандидат поседује
радне и организационе способности, да
се против њега не води кривични поступак, да је држављанин РС. Уз пријаву доставити: предлог програма рада и развоја
Центра за културу, биографију, оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству. Конкурс је отворен 15 дана.

КрУшевАц

понИштење конкурса
спортскИ центар
„ћИћевац“
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића бб
тел. 037/812-123

Конкурс објављен 26.12.2012. године у публикацији „Послови“, за
радно место: заменик директора,
поништава се у целости.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

спортскИ центар
„ћИћевац“

служби за послове запошљавања. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

37210 Ћићевац, Ђуре Даничића бб
тел. 037/812-123

Заменик директора
на период од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Правилником о систематизацији послова бр. 11 од 23.04.2012.
године и Правилником о допуни Правилника о систематизацији послова бр. 37 од
12.12.2012. године и чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, да
је кандидат држављанин РС, да има вишу
или високу стручну спрему, да има општу
здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци. Пријаве
и потребну документацију предвиђену
законом доставити у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ош „нада поповИћ“

37000 Крушевац, Ломничке борбе 7
тел. 037/3547-610

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове прописане чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, односно да има одговарајуће
високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне
студије), почев од 10.09.2005. године или
високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, у складу са законом који је утврђивао високо образовање до 10.09.2005.
године, све у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС“, бр. 11/2012);
психичка, физичка и здравствена 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. Уз пријаву на конкурс, са биографским
подацима, доставити следећа документа:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење
о положеном стручном испиту уколико га
кадидат поседује, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравственој способности доставља изабрани
кандидат пре заснивања радног односа.
служба
Уверење о Национална
неосуђиваности
прибавља
школа. Кандидате
који
конкуришу
за запошљавање за радно место наставника школа ће послати на
утврђивање психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, надлежној

установа За
предшколско
васпИтање И
оБраЗовање
деце „деЧИјИ вртИћ“
37210 Ћићевац
Доситеја Обрадовића 3
тел. 037/811-354

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
економског смера, једна година радног
искуства, познавање рада на рачунару.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс,
поред доказа о испуњавању горенаведених услова, кандидат треба да приложи и
доказе о испуњавању општих услова за
пријем у радни однос из чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима.
Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 037/811-354.

основна школа
„жИвадИн апостоловИћ“
37240 Трстеник
Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
(породиљско одсуство и одсуство
са рада ради неге детета)
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 слати
на горенаведену адресу. Одлука о избору
кандидата биће
донета у законском
року.
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ВАшА пРАВА АДРЕСА:

http://www.nsz.gov.rs/
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основна школа
„јован јовановИћ ЗМај“

трГовИнско
уГостИтељска школа

основна школа
„петар тасИћ“

Наставник француског језика

Благајник-обрачунски радник

Педагошки асистент

37000 Крушевац, Блаже Думовића 66
тел. 037/3421-521

за 40% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајући степен стручне спреме у одговарајућем занимању, према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и чл. 8
Закона о основама система образовања и
васпитања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима
(доказ о испуњености услова, односно
лекарско уверење, доставити пре закључења уговора о раду); држављанство
РС; доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа).
Претходну проверу психофизичких способности кандидата за рад са ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања (школа упућује кандидате). Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс доставе: оверен препис или оверену копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених (оригинал или
оверене копије). Пријаве са оргиналним
документима или овереним фотокопијама доставити на горенаведену адресу.
Неће се разматрати непотпуне и неблаговремене пријаве, пријаве са неовереним
фотокопијама и пријаве кандидата који
не испуњавају услове у погледу степена
и врсте стручне спреме.

лесКовАц

понИштење оГласа
теХнИЧка школа
16210 Власотинце
М. Михајловића бб

Оглас објављен 07.11.2012. године
у публикацији „Послови“, за радно
место: наставник практичне наставе у подручју рада машинства и
обраде метала, образовни профил:
машински техничар моторних возила, практична настава у блоку, са
20% радног времена, поништава се
у целости.

16000 Лесковац, Дубочица бб
тел. 016/222-961

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска струка. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад подноси се приликом потписивања уговора о
раду, а 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве слати на адресу школе.

основна школа
„радоје доМановИћ“
16201 Манојловце
тел. 016/785-234
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УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 8
и чл. 120. ЗОСОВ-а („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11). Посебни услови: Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12). Уз пријаву кандидат
подноси: оверену фотокопију/оригинал
дипломе о стручној спреми; оверену
фотокопију/оригинал извода из матичне
књиге рођених (са холограмом); оверену
фотокопију/оригинал уверења о држављанству (не старије од шест месеци).
Оверена фотокопија јесте фотокопија
оригиналног документа која се оверава
печатом код надлежног органа. Лекарско
уверење (не старије од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о раду.
Уверење да лице није осуђивано прибавља школа. Благовременом пријавом
сматраће се она пријава која је предата
у року утврђеном конкурсом. Потпуном
пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове означене
у конкурсу. Кандидати ће бити писмено
обавештени о одлуци директора школе,
у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Ближа обавештења
могу се добити на број телефона: 016/785234.
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на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: средња стручна спрема, било
ког занимања; завршена обавезна уводна обука за педагошког асистента; познавање ромског језика. Уз пријаву доставити: доказ о наведеном образовању,
потврду о завршеној обавезној уводној
обуци за педагошког асистента, лекарско
уверење, извод из матичне књиге рођених, уверење о држав љанству, уверење
да се не води истрага против кандидата,
нити да је подигнута оптужница, уверење
из казнене евиденције да није осуђиван
за кривична дела против достојанства
личности и морала. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања.

основна школа
„вук караЏИћ“
16221 Велика Грабовница
тел. 016/781-602

Наставник разредне наставе

највећа понуда
слободних послова
на једном месту

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Наставник математике
са 55% радног времена

Наставник географије
са 15% радног времена

Наставник информатике
са 10% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
запосленог са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује
врсту и степен стручне спреме у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007,
3/2007, 4/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008,
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009,
9/2009, 3/2010 и 11/2012), Правилником
о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): 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 подноси: оверен препис/фотокопију дипло-
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ме о стеченој стручној спреми; доказ о
поседовању држављанства Републике
Србије (уверење о држављанству); извод
из матичне књиге рођених. Лекарско
уверење о психофизичкој способности
за рад са децом кандидат прилаже пре
закључења уговора о раду. Уверење из
казнене евиденције, о неосуђиваности за
горенаведена кривична дела, прибавља
школа по службеној дужности. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса
пре доношења коначне одлуке о избору
биће упућени на проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, а на основу ужег избора директора,
коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту и датуму провере
биће 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
слати на адресу школе.

основна школа
„Бора станковИћ“

16254 Богојевце, Владе Ђокића бб
тел. 016/732-300

Наставник српског језика
са 44% радног времена

УСЛОВИ: У складу са чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
у радни однос може бити примљено лице
под условима предвиђеним законом, и ако
има: одговарајуће образовање у складу
са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, завршен одговарајући факултет са стеченим звањем које
је предвиђено Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), да
има 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. Уз пријаву са кратком биографијом приложити: CV; оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми или уверење о стеченом
образовању (ако диплома није уручена,
не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверен препис/фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (нови,
у оригиналу или оверен препис/фотокопија). Оверене копије поднетих доказа уз пријаву не смеју бити старије од 6
месеци. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима обавиће надлежна служба за запошљавање
у Лесковцу, са кандидатима које упути
директор школе, након извршеног ужег
избора кандидата који испуњавају услове
конкурса. Потврду да лице није осуђивано прибавља школа по службеној дуж-

ности од надлежне полицијске управе.
Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, и то од стране кандидата који је примљен по конкурсу. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве се могу поднети лично или на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурснаставник српског језика“.

основна школа
„Ђука дИнИћ“
16000 Лесковац
Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-880

Дипломирани економиста наставник стручних предмета

ној спреми; уверење о држављанству (да
није старије од шест месеци); доказ из
члана 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Проверу психофизичких
способности кандидата који испуњавају
услове, а који су се благовремено и са
потпуном документацијом пријавили на
конкурс и који уђу у ужи избор, врши
надлежна служба за запошљавање у
Лесковцу, применом стандардизованих
поступака. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се могу предати непосредно школи или поштом, на
адресу школе.

на одређено време до краја
школске 2012/2013. године, са
55% радног времена

понИштење оГласа
МедИцИнска школа

Дипломирани економиста наставник стручних предмета

Оглас објављен 14.10.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: професор историје, са 90% радног времена.

на одређено време до краја
школске 2012/2013. године, са
45% радног времена

Дипломирани економиста наставник стручних предмета
на одређено време до краја
школске 2012/2013. године, са
40% радног времена

Наставник историје

на одређено време до повратка
запослене са боловања преко 60
дана

Наставник немачког језика
са 16,65% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
у наведеним занимањима, са одговарајућим образовањем стеченим 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
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да кандидат испуњава услове у
складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама, као и услове утврђене чл. 120 и чл. 8
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати
су дужни да поднесу: краћу биографију
са прегледом кретања у служби; извод
из матичне књиге рођених (трајни), оверен препис фотокопије дипломе о струч-

16000 Лесковац

ош „владИМИр БукелИћ“
16247 Туларе
тел. 016/896-308

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
На конкурс могу да се пријаве кандидати
који испуњавају услове предвиђене чл. 8
став 2 и чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/10)
и опште услове: да имају одговарајуће
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење и
97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставнике те
врсте школе и подручја рада, за педагога
и психолога и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да поседују дозволу за рад
(лиценцу или стручни испит); да нису
осуђивани у складу са одредбом чл. 120
ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ (уверење прибавља
школа). Уз пријаву на конкурс доставити: биографске податке, односно радну
биографију, уверење о завршеном одговарајућем образовању (оригинал или
оверену копију), уверење о положеном
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испиту за лиценцу или стручном испиту
за наставника или стручног сарадника
(оригинал или оверену копију), потврду
о раду у области образовања, уверење
о држављанству (оригинал или оверену
копију, не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци),
уверење да се против кандидата не води
истражни или кривични поступак; остала
документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

пу „Младост“
16215 Црна Трава
тел. 016/811-277

Васпитач предшколске деце
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће више или високо образовање за
васпитаче, стечено на студијама првог
степена (основне струковне, односно
основне академске студије); студије другог степена или студије у трајању од 3
године (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке студије); психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 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 приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да се против
кандидата не води истрага или кривични
поступак, нити је подигнута оптужница,
уверење о здравственој способности се
подноси након одлуке о избору, а пре
закључења уговора о раду.

понИштење конкурса
основна школа
„радован коваЧевИћ
МаксИМ“
Лебане

Конкурс објављен 19.12.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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лоЗнИц А

средња школа
„светИ сава“

15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Помоћна радница
УСЛОВИ: осмогодишња школа. Поред
услова прописаних законом и одговарајуће стручне спреме, кандидат треба
да испуњава и друге посебне услове: да
је здравствено способан за рад, да није
осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство РС. Уз пријаву са кратком биографијом, као доказе о испуњавању услова
кандидат подноси: оверену фотокопију
сведочанства; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или
оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених-оригинал или оверену
фотокопију. Лекарско уверење подноси
се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се подносе на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

нИш

уГостИтељско
турИстИЧка школа
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/233-830

Секретар
УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер
који је стекао образовање на студијама другог степена у складу са Законом о
високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или дипломирани
правник који је стекао образовање на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; оспособљеност за рад
на рачунару. Кандидат уз пријаву треба
да достави: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних
(за удате); доказ о оспособљености за
рад на рачунару - све у оригиналу или у
овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Организатор практичне
наставе
УСЛОВИ: висока стручна спрема-дипломирани економиста, са 3 године радног
искуства у струци; виша стручна спрема из области угоститељства и туризма
и 3 године радног искуства у струци на
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пословима угоститељства и хотелијерства; оспособљеност за рад на рачунару. Кандидат уз пријаву треба да достави: диплому о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (за удате);
доказ о оспособљености за рад на рачунару - све у оригиналу или у овереној
фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник куварства са
практичном наставом
за рад у школи и школској
радионици „Маргер“

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши
стручни радник технологије куварства;
виши угоститељ са претходно завршеним
IV степеном, угоститељско-туристичке
струке, за занимање: техничар кулинар
или кувар; гастролог; менаџер хотелијерства, смер гастрологија; виши стручни
радник-комерцијалист
угоститељства;
виши стручни радник угоститељскотуристичке струке, занимање: кулинарство; економиста за туризам и угоститељство са претходно стеченим средњим
образовањем за техничара кулинара или
кулинарског техничара, односно кувара; струковни менаџер гастрономије из
области менаџмента и бизниса са претходно стеченим средњим образовањем
за кувара или кулинарског техничара;
менаџер у гастрономији са претходно
стеченим средњим образовањем за кувара или кулинарског техничара. Кандидати уз пријаву треба да доставе: диплому о стеченом образовању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених/венчаних - све у оригиналу или у
овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „ЧеГар“

18000 Ниш, Школска бб
тел. 018/211-570

Наставник разредне наставе
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; дозвола за рад (лиценца); психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење, не старије од 6 месеци, доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа
по службеној дужности); држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити:
диплому о стеченој стручној спреми, доз-
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волу за рад (лиценцу), уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених - све 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 за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

Професор француског језика

за 18 часова недељне наставне
норме, на одређено време ради
Друштвена
одговорност
замене одсутног
запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломираПРИОРИТЕТИ
У
ни филолог за француски језик и књижевност.
Уз
пријаву
доставити:
биографију,
ЗАПОШЉАВАЊУ
доказ о стеченом образовању (оригинал
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа по службеној
дужности. Вршиће се и претходна провера психофизичких способности кандидата од стране Националне службе за запошљавање у Нишу, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ционална служба
преХраМБено
а запошљавање

ХеМИјска школа

18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник српског језика

са 28% радног времена, за рад
у оквиру програма ФООО, на
одређено време до 31.08.2013.
године

Наставник историје

са 10% радног времена, за рад
у оквиру програма ФООО, на
одређено време до 31.08.2013.
године
САЈМОВИ ЗАПО

УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима (уверење доставља
изабрани кандидат пре закључења угоНаставник предузетништва
вора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
7,1% радног времена, за рад
Национална службаса
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
у оквиру програма ФООО, на
Закона о основама за
система
образовања
запошљавање
одређено време до 31.08.2013.
и васпитања (доказ прибавља школа
године
по службеној дужности); држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставиУСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у
ти: оверену фотокопију сведочанства о
складу са Правилником о врсти стручне
завршеној основној школи; уверење о
спреме наставника и стручних сарадника
држављанству; извод из матичне књиге
у основној школи; психичка, физичка и
рођених, односно венчаних. Непотпуне и
здравствена способност за рад са децом
неблаговремене пријаве неће бити рази ученицима (уверење доставља изаматране.
брани кандидат пре закључења уговора
о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
ош „светИ сава“
о основама система образовања и васпи18000 Ниш, Гарсија Лорке бб
тања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике
Хигијеничар
Србије; савладан програм обуке за рад
на Пројекту ФООО. Кандидат уз пријаву
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз
треба да достави: оверену фотокопију
пријаву доставити: оригинал или оведипломе о стеченом образовању, уверену фотокопију дипломе, односно уверење о држављанству РС-не старије од
рења о одговарајућем образовању, извод
6 месеци, извод из матичне књиге рођеиз матичне књиге рођених и уверење о
них и сертификат о савладаном програму
држављанству. Уверење о неосуђиваобуке за рад на Пројекту ФООО. Провености кандидата прибавља школа, док
ру психофизичких способности кандидауверење о психичкој, физичкој и здравта који испуњавају све услове конкурса,
ственој способности за рад са децом и
а који су се благовремено и са потпуном
ученицима доставља изабрани кандидат
документацијом пријавили на конкурс и
пре закључења уговора о раду. Непотпукоји уђу у ужи избор, извршиће Национе и неблаговремене пријаве неће бити
нална служба за запошљавање у Нишу,
разматране.
применом стандардизованих поступака.
Конкурсна документација се не враћа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊ

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове утврђене Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и
Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Службени гласник-Просветни гласник
РС“, бр. 5/91, 1/92...5/11, 8/11): професор
хемије; дипломирани хемичар; професор
физике-хемије; дипломирани инжењер
хемије-аналитички смер; дипломирани
инжењер хемије-биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани хемичар, смер хемијско
инжењерство; дипломирани професор
хемије-мастер; дипломирани хемичар-

Шанса за
младе

18226 Алексиначки Рудник
Трг рудара бб
тел. 018/882-033

са 11% радног времена, за рад
у оквиру програма ФООО, на
одређено време до 31.08.2013.
године

Спремачица

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27
тел. 018/527-622

основна школа
„јован јовановИћ ЗМај“

Наставник српског језика

уМетнИЧка школа
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/523-543

прва нИшка ГИМнаЗИја
„стеван среМац“

Наставник хемије
2 извршиоца
Програми
равништва –
ње у пракси

професор хемије; дипломирани хемичармастер; дипломирани професор физикехемије-мастер; дипломирани професор
биологије-хемије-мастер; професор географије-хемије. Вршиће се претходна
провера психофизичких способности кандидата који уђу у ужи избор од стране
службе за послове запошљавања у Нишу.
Уз пријаву доставити у овереној фотокопији: доказ о стручној спреми, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге
рођених.

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Шанса за младе

Национална слу
са 60% радног времена, наза запошљавањ
Ложач парних котлова

Школа је знање,
посао је занат

одређено време до краја грејне
сезоне

УСЛОВИ: средња стручна спрема и положен стручни испит за руковаоца парних
котлова.
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Домар
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне
спреме, столарске, електро, машинбраварске или грађевинске струке.
ОСТАЛО: здравствена способност за рад
(уверење доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије.
Кандидат уз пријаву треба да достави:
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за руковаоца
парних котлова (за ложача парних котлова), уверење о држављанству РС-не старије од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „сМеХ И суЗа“
18220 Алексинац
Станка Милосављевића 9
тел. 018/804-626

Наставник-дефектолог
(олигофренопедагог)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дефектолошки факултет или VI степен
стручне спреме, виша дефектолошка
школа, смер олигофренопедагог.

Наставник енглеског језикадефектолог
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме
и оспособљеност на дефектолошком
факултету за рад са ученицима ометеним
у развоју.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому, извод из матичне књиге рођених-нови
образац и уверење о држављанству-не
старије од 6 месеци. 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 врши надлежна
служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

рност
Национална служба
за запошљавање
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основна школа
„алекса ЂИлас Бећо“

новИ пА ЗАр

Мојстир
36320 Тутин
тел. 063/1025-948

основна школа
„александар
стојановИћ лесо“

Стручни сарадник-педагог
школе

36305 Дежева
тел. 020/353-411

Наставник разредне наставе

за издвојено одељење у Постењу,
на одређено време до краја
школске 2012/2013. године
2 извршиоца

Наставник географије

за рад у матичној школи и
издвојеним одељењима - Постење
и Новопазарска Бања, са 60%
радног времена, на одређено
време, најдуже четири године, до
када изабраном директору школе
мирује радни однос
УСЛОВИ: завршен факултет одговарајућег смера - VII/1 степен стручне
спреме, на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године или мастер
академске 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, у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у ОШ, а у вези са чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије, у складу са чл. 120 став 1 и
4 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву поднети следећа
документа: доказ о стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију); уверење
о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од шест месеци).
Приликом заснивања радног односа, тј.
потписивања уговора о раду, подносе се
лекарско уверење и радна књижица.

на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
образовање; да има одговарајућу 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 приложити: уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми. Уверење о здравственом стању и психофизичкој способности за рад са ученицима
подносе се пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности. Стручни сарадник 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.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документима слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на бројеве телефона:
020/466-123, 063/1025-948.

ош „досИтеј оБрадовИћ“
Осаоница
36314 Штитаре, Нови Пазар

Наставник географије

са 70% норме, на одређено време
ради замене радника коме мирује
радни однос, за рад у матичној
школи у Осаоници и издвојеном
одељењу у Белим Водама
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику о стручној спреми наставника и стручних сарадника у
основној школи. Кандидати су дужни да
уз пријаву доставе следећа документа:
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; извод из матичне књиБрз и ефикасан
ге рођених; уверење о држављанству;
одговор
лекарско уверење о здравственој способности за рад. Ближе информације о конна захтеве клијената
курсу могу се добити на број телефона:
020/351-393.

Модеран јавни сервис
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ош „десанка
МаксИМовИћ“

36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-360, 316-361

Директор

на мандатни период од четири
године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11) за наставника и стручног сарадника у основној школи (високо образовање
на студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са
Законом о високом образовању или на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године); да поседује дозволу за рад
(лиценцу); 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;
најмање пет година у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да
има обуку и положен испит за директора
установе (како програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, нити
је Министарство просвете организовало
полагање испита за директора школе,
изабрани кандидат ће бити у обавези
да у законском року од доношења истих
положи испит за директора). Уз пријаву
на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије и извод из
матичне књиге рођених; оверен препис
(фотокопију) дипломе о стеченом образовању; оверен препис (фотокопију)
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о
најмање 5 година радног стажа у области
образовања и васпитања; лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом
и ученицима; преглед кретања у служби са биографским подацима и доказе о
организационим способностима. Уверење
да кандидат није осуђиван прибавља
школа. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације могу се добити на
број телефона: 020/316-361.

вИсока теХнИЧка школа
струковнИХ студИја

новИ сАд

предшколска установа
„Младост“
21400 Бачка Паланка
Југословенске армије 18
тел. 021/6040-656
е-mail: mladostpu@gmail.com

21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506

Професор струковних студија
за ужу област Хемија
Професор струковних
студија за ужу стручну
област Електротехничко
инжењерство

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: да
има одговарајуће образовање-васпитач
или стручни сарадник са образовањем
стеченим на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије),
почев од 10. септембра 2005. године,
дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање пет
година рада у установи, након стеченог
одговарајућег образовања; васпитач или
стручни сарадник са образовањем стеченим на основним студијама у трајању
од најмање четири године до 10. септембра 2005. године, дозвола за рад, обука
и испит за директора установе и најмање
пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; васпитач са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне
студије) на студијама у трајању од три
године или са вишим образовањем, дозвола за рад, обука и испит за директора
установе и најмање десет година рада
у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат
треба да испуњава услове прописане чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
приложити: доказ о држављанству (извод
из матичне књиге рођених или уверење
о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; потврду о радном
искуству; преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Сви
кандидати ће писаним путем, по доношењу одговарајућих одлука по конкурсу,
бити информисани о резултатима конкурса. Рок за пријављивање је 15 дана.

Обука за активнО тражење пОсла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду и чл. 64 Закона
о високом образовању, кандидати морају
да испуне и посебне услове предвиђене
Статутом и Општим актима школе.

центар „жИветИ
усправно“

21000 Нови Сад, Исе Бајића 6
тел. 021/424-291

Персонална асистенткиња
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било
ком занимању; пожељно познавање рада
на рачунару, да је кандидат на евиденцији незапослених лица. Рок за пријављивање је до 15.01.2013. године, на
горенаведену адресу или броју телефона.

Факултет За спорт И
турИЗаМ „тИМс“
21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633

Наставник (сва звања)
за научну област
Физичко васпитање
и спорт, ужу научну
област Комплементарне
кинезиолошке наукебиомедицинске науке у
спорту
УСЛОВИ: докторат медицинских наука и
тражено усмерење. Посебан услов је да
кандидат има одговарајуће компетенције
у педагошком раду из одговарајуће научне области. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању,
Законом о раду и Статутом Факултета
за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о
испуњености услова: радну биографију,
оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног државног органа да није
осуђиван/а за кривична дела, нити да се
пред надлежним органима води кривични
поступак против кандидата, списак обја-
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вљених научних радова и саме радове.
Пријаве са наведеним доказима послати на наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

основна школа
„жарко ЗрењанИн“
21237 Госпођинци
Бранка Радичевића 56

Наставник техничког и
информатичког образовања

у другом циклусу основног
образовања и васпитања, за 80%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба
да испуњава и посебне услове прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), као и услове из чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); 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 ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, професор физике и
основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања,
професор политехничког образовања
и васпитања, 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. Уз пријаву на конкурс,
са краћом биографијом, кандидат треба
да достави: диплому о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о
држављанству Републике Србије-не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених-на трајном новом образцу. Одговарајуће лекарско уверење подноси само
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
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вично дело из чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, школа
ће прибавити службеним путем. Документа морају бити у оригиналу или оверене
фотокопије. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и
ученицима врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 15
дана. Пријаве слати на наведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

пАнЧево

понИштење оГласа
ош „3. октоБар“
26361 Локве, Лењинова 95
тел/факс: 013/646-155

Оглас објављен 26.12.2012. године
у публикацији „Послови“, за радно
место: секретар, са 50% радног времена, поништава се у целости.

ош „ИсИдора секулИћ“
26000 Панчево
Сердара Јанка Вукотића 7

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове предвиђене чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), као и да има одговарајуће
образовање предвиђено Правилником о
степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012). Као доказе о испуњавању услова, кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс доставе: оверену копију дипломе о стеченом степену и врсти образовања; доказ да поседују образовање
предвиђено чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. За кандидате који уђу у ужи избор
предвиђена је претходна провера психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, код надлежне службе за
запошљавање. Изабрани кандидат дужан
је да пре ступања на рад достави лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима.
Доказ о испуњености услова из чл. 120
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (потврда о
некажњавању) прибавиће школа. Пријаве достављати на адресу школе.
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основна школа
„Бранко радИЧевИћ“

26000 Панчево
Владимира Жестића 21
тел. 013/352-663, 300-089
e-mail: оs.bradicevic@open.telekom.rs

Педагог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
високо образовање: професор педагогије; дипломирани педагог-општи смер
или смер школске педагогије; дипломирани школски педагог-психолог; дипломирани педагог-мастер педагог; 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 доставити: диплому о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству РС и извод из матичне књиге
рођених. Уколико се подносе фотокопије
докумената - морају бити оверене. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора
о раду, док ће доказ о неосуђиваности
прибавити школа. Претходну проверу
психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве са
потребним доказима о испуњавању услова конкурса кандидати треба да доставе на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

предшколска установа
„деЧја радост“
26000 Панчево
Жарка Зрењанина 25
тел. 013/345-955, 354-292

1. Васпитач

на одређено време до 31.08.2013.
године
10 извршилаца
УСЛОВИ: васпитач-одговарајуће више
образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне или основне академске студије) у трајању од три године
или студије другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), држављанство
Републике Србије, психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом,
неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
радно искуство једна година.
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2. Медицинска сестраваспитач

на одређено време до 31.08.2013.
године
6 извршилаца
УСЛОВИ: медицинска сестра-васпитач,
средње образовање, држављанство
Републике Србије, психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом,
неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
радно искуство једна година.

3. Спремачица

на одређено време до 31.08.2013.
године
5 извршилаца
УСЛОВИ: завршена основна школа
(НК радник), држављанство Републике
Србије, психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања.

4. Радник одржавања

на одређено време до 30.06.2013.
године
УСЛОВИ: средње образовање, радник електро или водоинсталатерске струке, држављанство Републике Србије, психичка,
физичка и здравствена способност за рад
са децом, неосуђиваност за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања,
поседовање возачке дозволе „Б“категорије,
радно искуство једна година.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси: CV-краћа
животна и радна биографија, оверена
копија дипломе-сведочанства, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, возачка дозвола „Б“ категорије (за радно место под бр. 4), потврда
о радном искуству (осим за радно место
под бр. 3). Кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању здравственог
услова, с тим што се обавезују да овај
доказ прибаве након коначности одлуке
о избору. Доказ о некажњавању прибавља установа. Уколико кандидат подноси
копију или препис, документ мора бити
оверен. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Кандидати ће бити писмено обавештени
о избору. Рок за подношење пријава је
осам дана од дана објављивања. Пријава
се подноси лично или поштом, на горенаведену адресу. Сва обавештења могу се
добити у управи установе, Жарка Зрењанина 25, Панчево или на бројеве телефона: 013/345-955, 354-292.

нсЗ позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

пож АревАц

пИрот

понИштење конкурса
основна школа
„Херој роса трИФуновИћ“

основна школа
„светИ сава“

18300 Пирот, Саве Немањића 2

12370 Александровац

Наставник физике

са 30% радног времена, за рад у
истуреном одељењу у Крупцу
УСЛОВИ: Потребна документација: молба-кратка биографија, оверена фотокопија дипломе-стечена одговарајућа
стручна спрема према Правилнику 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 физике - информатике, дипломирани физичар - медицинска физика, дипломирани
професор физике - мастер, дипломирани
физичар - мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор
физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар
- мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер
медицинске физике, дипломирани професор физике - хемије мастер, дипломирани
физичар - теоријска и експериментална
физика - мастер, дипломирани физичар
- примењена физика и информатика мастер, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар
- професор физике и хемије за основну
школу - мастер, уверење о држављанству
републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија). Рок за подношење молбе је
8 дана од дана објављивања конкурса.
Молбе са потребном документацијом слати на адресу школе или предати лично
код секретара школе. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати.

Конкурс
објављен
17.10.2012.
године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места: наставник француског језика и
наставник музичке културе.

понИштење конкурса
теХнИЧка школа са
доМоМ уЧенИка
„нИкола тесла“
12208 Костолац
Боже Димитријевића бб

Конкурс
објављен
26.12.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости, за радно
место: наставник грађанског васпитања.

проКУпље

ГИМнаЗИја

18430 Куршумлија, Карађорђева 2

Професор српског језика
за 3 наставна часа недељно
(16,5% радног времена)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у
складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији:
професор српског језика и књижевности,
дипломирани филолог за српски језик и
књижевност, 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 и српског језика,
професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима, професор српског језика и књижевности, професор
српске књижевности и језика, професор
српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, дипломирани филолог за
српски језик и књижевност. Уз пријаву са
кратком биографијом кандидати треба да
доставе (документа у оригиналу или оверене фотокопије): диплому о стеченом
образовању, изводу из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству - не
старије од 6 месеци. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа по
службеној дужности. Уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад
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са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду.
Вршиће се и претходна провера психофизичких способности кандидата од стране
Националне службе за запошљавање,
применом стандаризованих поступака,
о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

понИштење конкурса
основна школа
„топлИЧкИ ХеројИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Конкурс
објављен
19.12.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: професор разредне наставе, на одређено време до повратка радника са
боловања.

понИштење конкурса
основна школа
„9. октоБар“
18400 Прокупље, Змај Јовина 1
тел. 027/331-043

Конкурс
објављен
19.12.2012.
године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
наставник ликовне културе, на
одређено време до повратка одсутног запосленог са функције директора школе, са 40% радног времена
(16 часова недељно).

смедерево

ош „сава коваЧевИћ“
11312 Михајловац, Црногорска 2
тел. 026/741-651

Наставник енглеског језика

са 70% радног времена, на
одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге
детета, за рад у матичној школи
и подручним школама у Добром
Долу, за извођење наставе
енглеског језика у првом циклусу
основног образовања и васпитања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања, према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у ОШ („Службени гласник
РС“, бр. 11/2012). Кандидати морају да
поседују одговарајуће образовање из чл.
8 став 1, 2 и став 4 за наставнике основне
школе, као и да испуњавају остале услове
за пријем у радни однос из чл. 120 и члана 121 став 9 Закона о основама система
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образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да приложе:
краћу биографију (кандидати достављају
уз пријаву), оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању (кандидати достављају уз пријаву), доказ о поседовању
дражављанства Републике Србије (кандидати достављају уз пријаву), доказ да
нису под истрагом - уверење општинског
суда (кандидати достављају уз пријаву),
доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење, подноси
само 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 установа). Наведена документа не смеју бити
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног
органа као доказ да су верне оригиналу.
У складу са чланом 130 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, проверу психофизичких способности врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих
поступака.

ош „вожд караЂорЂе“
11328 Водањ
тел. 026/4715-004

Спремачица

на одређено време, са 70% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају одговарајуће
образовање-I степен стручне спреме
било које врсте, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс поднети: уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци, оверена копија), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија), оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско
уверење доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду, након
коначности одлуке о избору.

Домар-ложач
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају одговарајуће
образовање за послове домара-ложача:
најмање III степен стручне спреме, квалификовани радник, струке: металске,
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столарске, електричарске, водоинсталатерске или молерско-фарбарске и друге
сличне струке, као и поседовање дипломе
о стручној оспособљености за самостално
руковање парним котловима (руковалац
парних котлова), да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс поднети: уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци, оверена копија), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија), оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско
уверење доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду, након
коначности одлуке о избору.

ош „светИтељ сава“
11432 Друговац
тел. 026/721-114

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање; 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 или за кривично дело против
достојанства личности и морала. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, потврду да нису
осуђивани издату од СУП-а општине из
које кандидат долази.

Олигофренопедагог
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање; 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 или за кривично дело против
достојанства личности и морала. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о посе-
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довању држављанства Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ да имају психичку,
физичку и здарвствену способност за рад
са децом и ученицима, потврду да нису
осуђивани издату од СУП-а општине из
које кандидат долази.

Наставник физике

за 6 часова у настави (30% радног
времена)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање; 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 или за кривично дело против
достојанства личности и морала. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ да имају психичку,
физичку и здарвствену способност за рад
са децом и ученицима, потврду да нису
осуђивани издату од СУП-а општине из
које кандидат долази.

сомбор

средња еконоМска
школа

25000 Сомбор, Апатински пут 90
тел. 025/421-217

Професор енглеског језика и
књижевности
на одређено време до повратка
запосленог са боловања

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

Професор економске групе
предмета

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: дипломирани економиста.

Наставник услуживања са
практичном наставом
за 85% радног времена

УСЛОВИ: виши стручни радник технолоОбука
заугоститељ који је
гије услуживања;
виши
стекао и образовање
за техничара услуактивно
живања; ресторатер;
менаџер хотелијертражење
ства, смер ресторатерство; виши стручни
посла
сарадник-комерцијалист
угоститељства;

виши стручни радник организатор у угоститељству, одсек или смер услуживање;
економиста за туризам и угоститељство
са претходно стеченим средњим образовањем за занимање: техничар услуживања, угоститељски техничар или конобар; струковни менаџер ресторатерства
из области менаџмента бизниса са претходно стеченим средњим образовањем
за занимање: угоститељски техничар или
конобар.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове: да има одговарајући
степен и врсту школске спреме - 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; држављанство Републике Србије;
општа здравствена способност и психофизичка и здравствена 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. Наставници морају имати
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. Кандидати уз пријаву подносе:
оверену фотокопију дипломе; доказ да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса
бодова; уверење о држављанству-оригинал или оверену фотокопију; извод из
матичне књиге рођених-оригинал или
оверену фотокопију; биографију-CV. Уверење да нису осуђивани од надлежне
полицијске управе прибавља школа по
службеној дужности. Лекарско уверење
подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. Проверу психофизичких способности врши надлежна
служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

национална служба за
запошљавање

преквалификације
доквалификације

Друштвена одговорност
Стекните
конкурентСку
ПРИОРИТЕТИ У
предноСт
ЗАПОШЉАВАЊУ

ГИМнаЗИја
„вељко петровИћ“
25000 Сомбор
Доситеја Обрадовића 2
тел. 025/420-327

Наставник физике

за 60% радног времена

Наставник физике

на мађарском језику, за 30%
радног времена

Наставник математике
за 11% радног времена

Наставник психологије

на одређено време до повратка
радника са боловања, за 60%
радног времена

Наставник грађанског
васпитања

на одређено време до повратка
радника са боловања, за 19%
радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде
примљено лице под условима прописаним законом, ако има: 1) одговарајуће
образовање-високо образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), односно
степен и врсту стручне спреме у складу
са Правилником о врсти стручне спреме,
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 5/90, 5/91,
1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03,
4/04, 11/05, 1/07, 7/08, 8/11), тј. да има
одговарајуће образовање предвиђено
чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања; 2)
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано 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 за конкурс, доказ из
тачке 2 пре закључења уговора о раду, а
доказ из тачке 3 прибавља установа. Уз
пријаву на конкурс обавезно доставити:
оверену фотокопију одговарајућег степена и врсте стручне спреме и оригинал или
оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
Рок за пријаву је 8 дана.

Национална служба
за запошљавање
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ош „жарко ЗрењанИн“
25260 Апатин, Српских владара 25
тел. 025/773-316

Професор музичке културе
са 50% радног времена

Спремачица

за рад у подручном одељењу
Брестач

Спремачица

са 50% радног времена, за рад у
подручном одељењу Огар

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговаДруштвена
одговорност
рајуће образовање;
2. да има
психичку,
УСЛОВИ: За наставнике: према Правилнифизичку и здравствену способност за рад
ку о степену и врстиНационална
образовања наставслужба
са децом и ученицима; 3. да није осуђиника
који
изводе
образовно-васпитни
рад
за запошљавање
ПРИОРИТЕТИ
ван правоснажном
пресудом заУкривична
из изборних предмета у основној школи
дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3
ЗАПОШЉАВАЊУ
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
Закона о основама система образовања
11/2012). За ваннаставно особље: за сери васпитања; 4. да има држављанство
вирку-спремачицу и спремачицу потребРепублике Србије. Прописаним образона је основна школа. Пријављени канвањем сматра се стручна спрема продидати поред одговарајућег образовања
писана Правилником о врсти стручне
треба да испуњавају и следеће услове: да
спреме за радно место за које се расимају психичку, физичку и здравствену
писује конкурс. Докази о испуњености
способност за рад са ученицима; да нису
услова из става 1 тач. 1 и 4 подносе се
осуђивани правоснажном пресудом за
уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
пре закључења уговора о раду. Доказ из
тачка 3 Закона о основама система обрастава 1 тачка 3 прибавља школа. Кандизовања и васпитања; да су држављани
служба
датиНационална
су дужни да уз
пријаву на конкурс
Републике Србије. Кандидати уз пријаву
за
запошљавање
приложе: доказ о одговарајућем обратреба да приложе следеће доказе: диплозовању и извод из књиге држављана му о стеченој стручној спреми (оригинал
издат у претходних шест месеци. Конкурс
или оверену фотокопију); извод из матије отворен 8 дана од дана објављивања
чне књиге рођених; уверење о држау публикацији „Послови“. Непотпуне и
вљанству (не старије од шест месеци).
неблаговремене пријаве неће се узети у
Лекарско уверење о поседовању психичразматрање. Пријаве са документацијом
ке, физичке и здравствене способности
и прилозима достављају се на горенавеза рад са децом и ученицима подноси
дену адресу школе.
се пре закључења уговора о раду. Про-

Програми
приправништва –
знање у пракси

сремсКА мИтровИцА

основна школа
„слоБодан
ШансаБајИћ
за паја“
22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/436-166

младе

Наставник разредне наставе
за рад у подручном одељењу
Брестач

Наставник разредне наставе

веру психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
Шанса запоступака
младе - за наставно особље. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа. Све пријаве са документацијом доставити на адресу школе,
лично или поштом. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Информације на број телефона: 022/436-166. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Школа је знање,
посао је занат

Обуке и субвенције (за запошљавање)

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
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Спремачица

за рад у подручној школи у Дечу
УСЛОВИ: I степен стручне
односно осмогодишња школа.

спреме,

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге
рођених - не старији од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, као и доказе о оспособљености
и положеном возачком испиту (за радно
место бр. 1). Доказ о испуњавању услова
у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора
Националнаприбаслужба
о раду, а доказ о неосуђиваности
за запошљавање
вља школа. Пријаве послати
на адресу
школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, на
бројеве тел. 022/480-235, 480-852.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

предшколска установа
„влада оБрадовИћ
каМенИ“Друштвена

за рад у објекту у Шимановцима

Људи су
мера успеха

Наставник српског језика

за рад у подручном одељењу
Брестач

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВА

УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
машинске струке, стручна оспособљеност
за руковаоца котловским постројењима и
положен возачки испит „Б“ категорије.

Васпитач

на одређено време, за рад у
подручном одељењу Прхово, ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана

Сервирка-спремачица

Мајстор

одговорност

Наставник разредне наставе

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

22310 Шимановци
Трг Светог Николаја 18
тел. 022/480-235, 480-852

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-250, 436-052

за рад у подручном одељењу Огар

на одређено време, са 95%
радног времена, замена запослене
до повратка са породиљског
одсуства, односно одсуства ради
неге детета, за рад у подручном
одељењу Доњи Товарник

основна школа
„душан јерковИћ уЧа“

Прави људи
на правим
пословима

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или
на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије)-васпитач; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Потребна документација:
диплома о завршеној школи или оверена
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фотокопија дипломе; радна биографија;
уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Претходну проверу психофизичких
способности за рад са децом кандидата
који испуњавају услове конкурса (после
извршеног ужег избора од стране директора) вршиће надлежна служба за послове запошљавања. Лекарско уверење (не
старије од шест месеци) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Установа по службеној дужности
прибавља за изабраног кандидата уверење о некажњавању од надлежне службе. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу установе, са назнаком: „За конкурс“.

сУботИцА

основна И средња школа
„жарко ЗрењанИн“
24000 Суботица
Ивана Горана Ковачића 14
тел. 024/553-037

Дипломирани дефектологолигофренолог

за рад на мађарском наставном
језику, на одређено време, замена
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани дефектолог - олигофренолог.

Професор српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике наставе српског језика, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор српског језика и
књижевности, дипломирани филолог за
српски језик и књижевност, професор
српског језика и књижевности у оделењима за националне мањине. Наставници поред предвиђене стручне спреме
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога.

Дипломирани дефектологлогопед

за пружање дефектолошке
подршке у образовању деци,
ученицима и одраслима са
сметњама у развоју у васпитној
групи, односно другој школи и
породици, на одређено време до
31.08.2013. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани дефектолог - логопед, професор дефектолог логопед.

ОСТАЛО: Поред горенаведених услова о
врсти и степену стручне спреме, у складу
са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за
ученике лако ментално ометене у развоју („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12) и
Правилником о профилу стручне спреме наставника и сарадника у основном
васпитању и образовању лако ментално
недовољно развијених ученика („Службени лист САП Војводине“, бр. 22/1987)
и поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава
и услове предвиђене чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011). Кандидат мора да има одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011), 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; кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија
и након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса
бодова. Када се образовно-васпитни рад
остварује на језику националне мањине,
лице мора да има и доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад. На основу чл. 121 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног
сарадника у школи у којој се образовноваспитни рад остварује на језику националне мањине, може да обавља лице које
је стекло средње, више или високо образовање на језику националне мањине или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. У поступку одлучивања о избору
наставника вршиће се претходна провера
психофизичких способности кандидата.
Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз
пријаву на конкурс приложити: биографију са личним подацима; оверен препис
- фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
доказ о испуњености услова из чл. 121
став 7 Закона о основама система образовања и васпитања (за рад у одељењима
на мађарском наставном језику). Уверење
да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела из чл. 120 став
3 Закона о основама система образовања
и васпитања, по службеној дужности прибавља школа од надлежног секретаријата
унутрашњих послова. Лекарско уверење
којим се доказује психичка, физичка и
здравствена способност за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат пре

закључења уговора о раду. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремена
и непотпуна документација неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

вИсока школа
струковнИХ студИја За
оБраЗовање
васпИтаЧа И тренера
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/547-870
е-mail: sekretarijat.vsоvsu@gmail.com

Расписује конкурс за избор у звање
и заснивање радног односа:

Предавач за област Науке о
уметности, ужа уметничка
област Историја уметности

на одређено време, са 20% радног
времена (8 часова недељно)
УСЛОВИ: VII/2 или VII/1 степен стручне спреме, магистар или специјалиста историчар уметности, специјалиста
теоретичар уметности, мастер историчар
уметности, мастер теоретичар уметности, дипломирани теоретичар уметности
или дипломирани историчар уметности, општи и посебни услови предвиђени
Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о изборима у
звања наставника и сарадника.

Предавач за област ликовних
уметности, ужа уметничка
област Цртање, анатомско
цртање, сликање, технологија
сликарских техника, ликовни
елементи, мозаик
на одређено време, са 20% радног
времена (8 часова недељно)
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 или VII/1 степен стручне
спреме, магистар сликарства или специјалиста ликовни уметник - сликар,
мастер ликовни уметник или дипломирани ликовни уметник - сликар, општи
и посебни услови предвиђени Законом о
високом образовању, Статутом Школе и
Правилником о изборима у звања наставника и сарадника.

Предавач за област ликовних
уметности, ужа уметничка
област Вајање, савремена
вајарска пракса и својства
материјала, керамика,
технологија обраде
материјала

на одређено време, са 20% радног
времена (8 часова недељно)
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/2 или VII/1 степен стручне спреме, магистар вајарства или спе-
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цијалиста ликовни уметник - вајар, мастер ликовни уметник или дипломирани
ликовни уметник - вајар, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Школе и Правилником о изборима у звања наставника и
сарадника.

рани инжењер графичког инжењерства
и дизајна, дипломирани инжењер рачунарске графике, општи и посебни услови
предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о
изборима у звања наставника и сарадника.

Предавач за област
примењених уметности и
дизајна, ужа уметничка
област Основе технологије и
конзервације, рестаурација,
конзервација

ОСТАЛО: Кандидат изабран у звање предавача заснива радни однос на одређено време од пет година. Почетак рада
по акредитацији студијских програма из
поља уметности. Потребна документа:
оверена фотокопија дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о
држављанству, фотокопија личне карте,
уверење о некажњавању прибављено од
суда и биографија приложена у штампаној и електронској форми (снимљена
на CD-у), списак и сепарати објављених радова, списак учешћа на стручним,
уметничким или научним скуповима или
изложбама и остали докази о испуњавању услова радног места у складу са
Статутом школе, потребно знање рада
на рачунару. Пријаве са документацијом
подносе се писарници (техничком секретару) школе, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

на одређено време, са 20% радног
времена (8 часова недељно)
УСЛОВИ: VII/2 или VII/1 степен стручне
спреме, магистар или специјалиста примењени уметник, специјалиста конзерватор и рестауратор, мастер примењени
уметник, мастер уметник вишемедијске
уметности, мастер конзерватор и рестауратор, дипломирани теоретичар - уметност и медији, дипломирани уметник
вишемедијске уметности, дипломирани
примењени уметник, дипломирани конзерватор и рестауратор, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Школе и Правилником о изборима у звања наставника и
сарадника.

Предавач за област
Архитектура, ужа уметничка
област Архитектура, нове
технологије у ентеријеру и
архитектури

на одређено време, са 20% радног
времена (8 сати недељно)

ГИМнаЗИја
„светоЗар МарковИћ“

24000 Суботица, Петефи Шандора 1
тел. 024/552-820
е-mail: gimnazija@yunord.net

УСЛОВИ: VII/2 или VII/1 степен стручне спреме, магистар или специјалиста
инжењер архитектуре, мастер инжењер
архитектуре, дипломирани инжењер
архитектуре.

Професор хемије

Предавач за област
Примењене уметности и
дизајн, ужа уметничка област
Графичке комуникације,
основи утилитарне графике,
основе плаката, графичке
књиге, увод у фотографију,
позоришна сценографија

УСЛОВИ: VII/1 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.

на одређено време, са 20% радног
времена (8 сати недељно)
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/2 или VII/1 степен стручне спреме, магистар или специјалиста
уметник дигиталних медија, специјалиста
примењени уметник, специјалиста дизајнер, мастер примењени уметник, мастер инжењер графичког инжењерства
и дизајна, мастер дизајнер, дипломирани инжењер графичког инжењерства и
дизајна, дипломирани примењени уметник, дипломирани дизајнер, дипломи-
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на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства, рад на српском и
мађарском наставном језику

Професор музичке културе

на одређено време, са 45%
радног времена, рад на српском и
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
академски музичар; дипломирани музичар (сви смерови), дипломирани музиколог, дипломирани музички педагог,
професор солфеђа и музичке културе,
професор музичке културе, дипломирани
етномузиколог.
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Професор физичког
васпитања

на одређено време, са 50%
радног времена, рад на српском и
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор физичког васпитања, дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер
са назнаком спортске гране, професор
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут, дипломирани професор
физичког васпитања и спорта - мастер.

Професор физичког
васпитања

на одређено време, са 50%
радног времена, рад на српском и
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор физичког васпитања, дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер
са назнаком спортске гране, професор
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут, дипломирани професор
физичког васпитања и спорта - мастер.
ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања, прописаног Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник СРС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 11/04,
5/05, 1/07, 7/08 и 8/11), за пријем у радни
однос кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да је држављанин Републике Србије и да
поседује знање мађарског језика (за сва
радна места неопходно је знање мађарског језика). Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству Републике Србије, доказ
о знању мађарског језика. Фотокопије
докумената морају бити уредно оверене.
Избор наставника и стручног сарадника
врши се након извршене провере психофизичких способности кандидата за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Уверење о неосуђиваности прибавља школа
по службеној дужности, а уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкур-
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са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
доставити на адресу Гимназије. Ближе
информације о конкурсу могу се добити
на број телефона: 024/552-820.

унИверЗИтет
у новоМ саду
уЧИтељскИ Факултет на
МаЂарскоМ
наставноМ јеЗИку

основна школа
„пИонИр“

Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи и опште
услове прописане законом.

24224 Стари Жедник
Владимира Назора 15
тел. 024/787-016

Административни радникблагајник

Наставник у продуженом
боравку

на одређено време до повратка
раднице са породиљског
боловања

на српском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гла24000 Суботица, Штросмајерова 11
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилнител. 024/624-444
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни
Наставник за ужу научну
гласник“, бр. 11/2012); да има психичку,
област Историјске науке, све
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван
уже области, сва звања
правоснажном пресудом за кривична
за рад на мађарском наставном
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
језику
Закона о основама система образовања и
васпитања и да има држављанство РепуУСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
блике Србије. Уз пријаву на конкурс кандоктор наука, а остали услови за избор
дидат треба да приложи: оверен препис/
наставника предвиђени су одредбама
фотокопију дипломе о стеченој стручЗакона о високом образовању („Службени
ној спреми и уверење о држављанству
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутенРепублике Србије (не старије од 6 месетично тумачење, 97/2008, 44/2010,
ци). Лекарско уверење да има психичку,
93/2012) и општима актима Универзитета
физичку и здравствену способност за рад
у Новом Саду и Учитељског Факултета на
са децом и ученицима, кандидат подноси
мађарском наставном језику у Суботици.
пре закључења уговора о раду. Проверу
У звање наставника може бити избарано
психофизичких способности кандидата
лице које није правоснажном пресудом
за рад са децом и ученицима извршиће
осуђено за кривично дело против полне
Национална служба за запошљавање.
слободе, фалсификовања јавне испраДоказ да кандидат није осуђиван прибаве коју издаје
високошколска
установа
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
вља школа. Пријаве на конкурс слати на
или примања мита у обављању послова
адресу школе. Рок за подношење пријава
на факултету. Пријаве кандидата са прије 8 дана од дана објављивања конкурлозима: биографија, дипломе о одговаса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
рајућој стручној спреми, извод из матичнеће се узети у разматрање.
не књиге рођених (оригинал или оверена
копија, не старија од 6 месеци), уверење
о држављанству (оригинал или оверена
шАбАц
копија, не старија од 6 месеци), списак
научних радова, радови, лекарско уверење, уверење о неосуђиваности од СУПеконоМско
а, подносе се Учитељском факултету на
трГовИнска школа
мађарском наставном језику у Суботици,
15000 Шабац, Масарикова 29
Штросмајерова 11, у року од 15 дана од
тел. 015/350-274, 350-278
дана објављивања у публикацији „Послофакс: 015/350-270
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
е-mail: еtss@eunet.rs
неће се узимати у обзир.
www.еkonomskasabac.znanje.info

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа економске струке,
испуњеност општих услова предвиђених
законом.

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање I степен стручне спреме, завршена основна школа, испуњеност
општих услова предвиђених законом.
ОСТАЛО: Пријаву са потребним документима, којима се доказује испуњеност
услова (диплома о завршеној основној
школи и уверење о држављанству) доставити у секретаријат школе, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „МИка МИтровИћ“

15350 Богатић, Војводе Степе 4
тел/факс: 015/7786-145
е-mail: оsmmbogatic@open.telekom.rs

Ложач

са 50% радног времена, за рад
у издвојеном одељењу школе у
Белотићу

Први утисак је
најважнији – УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају II или III степен,
будите
машинске или металске струке; положен
за ложача котлова централног
испред свих испит
грејања; да имају психичку, физичку и

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање

Професор психологије
Професор психологије
са 50% радног времена

Професор ликовне културе
са 50% радног времена, на
одређено време до повратка
раднице са породиљског
боловања

здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ прибавља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа); држављанство РС.
Кандидат уз пријаву треба да достави:
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених;
уверење/потврду да има положен испит
за ложача котлова централног грејања.

Радник за одржавање чистоће

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник
РС“, ибр.
72/09 и 52/2011),
Обуке
субвенције

са 50% радног времена, за рад
у издвојеном одељењу школе у
Белотићу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају основно образовање; да имају психичку, физичку и
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здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ прибавља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду),
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа), држављанство РС. Кандидати треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију сведочанства о
стеченом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ош „жИка поповИћ“

15225 Владимирци, Светог Саве бб
тел. 015/513-134

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове по Правилнику о систематизацији
радних места: дипломирани економистамастер; дипломирани економиста који је
стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири
године; лице са стеченим високим образовањем економског смера на студијама
првог степена; виша економска школа. IV
степен стручне спреме, средња економска школа, средња финансијска школа,
једна година радног искуства. Кандидати подносе: радну и личну биографију;
пријаву; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци); потврду да нису
осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; доказ да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима. Кандидати
ће бити писмено обавештени о резултату
конкурса. Пријаве слати на горенаведену
адресу.
Tржиштe рада

аналитички приступ
запошљавању
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основна школа
„стојан новаковИћ“
15000 Шабац
Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910, 334-911

Наставник српског језика
са 45% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће
образовање, односно да поседује VII степен стручне спреме у складу са чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. /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, 8/2008, 9/09,
3/10); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ прибавља 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 (доказ прибавља школа), да има држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба
да достави: оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

ош „јован цвИјИћ“

15352 Змињак, Војводе Мишића 1
тел. 015/292-022

Наставник историје

са 35% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Петловачи
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују
одговарајућу врсту и степен стручне
спреме, сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи;
да су држављани Републике Србије; да
имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са 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. Кандидат уз
пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Изабрани кандидат је у обавези да
достави лекарско уверење пре закључивања уговора о раду. Кандидат који је
раније обавио проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, може уз пријаву да достави податке
о томе када је и где провера извршена.
Документација не може бити старија од

| Број 498-499 | 03.01.2013.

шест месеци. Кандидате који уђу у ужи
избор школа упућује на проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ош „јанко веселИновИћ“
15355 Црна Бара
Миодрага Петровића 54
тел. 015/438-260

Наставник математике

са лиценцом или приправник

Наставник математике

са лиценцом или приправник, са
40% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова
предвиђених законом треба да има одговарајуће високо образовање стечено у
складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилником о степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи - наставник математике, и то: професор математике, дипломирани математичар; дипломирани математичар за
теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачуноводство
и информатику; дипломирани математичар информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани
математичар за математику економије;
дипломирани математичар - астроном;
дипломирани математичар - примењена
математика; дипломирани математичар
- математика финансија (са изборним
предметом: Основни геометрије); дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике;
мастер професор математике и физике;
мастер професор математике и информатике; мастер професор физике и математике; мастер професоринформатике
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 математичар (са
изборним предметом: Основи геометрије); професор хемије-математике; професор географије-математике; професор
физике; професор биологије; професор
математике-теоријско усмерење; професор математике-теоријски смер; дипломирани математичар и информатичар.
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Наставник немачког језика

ош „БоГосав јанковИћ“

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова
предвиђених законом треба да има одговарајуће високо образовање стечено у
складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилником о степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи: 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). Кандидати морају
имати психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да су држављани Републике Србије,
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања.

Професор разредне наставе

са лиценцом или приправник, са
97% радног времена

Ложач

са 50% радног времена, за рад
у издвојеном одељењу школе у
Глоговцу
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да има III
степен стручне спреме и положен испит о
стручној оспособљености за ложача централног грејања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа: извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике Србије;
кандидат за ложача подноси и доказ о
положеном испиту о стручној оспособљености за ложача централног грејања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Школа
није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УжИце

Исправка конкурса
МуЗИЧка школа
„војИслав лале
стеФановИћ“

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722
Конкурс објављен 12.12.2012. године у публикацији „Послови“, мења
се за радно место: наставник соло
певања, са 27% радног времена,
и треба да Обука
гласи: за
наставник соло
певања, са активно
27% радног временаприправник,тражење
на одређено време,
најдуже до 2посла
године. У осталом делу
конкурс је непромењен.

31242 Кремна
тел. 031/3808-620

за рад у ИО Биоска - настава у
кућним условима, на одређено
време до краја школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме
у наведеном занимању, а у складу са
Правилником о степену стручне спреме
наставника.

Помоћни радник-хигијеничар
за рад у ИО Мокра Гора

УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају сулове прописане чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: диплому и уверење о држављанству.

вАљево

вИсока пословна школа
струковнИХ студИја
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/232-644

Наставник у звање професора
струковних студија за ужу
научну област Финансије
и рачуноводство и Општа
економија
УСЛОВИ: завршен економски факултет,
докторат из једне од наведених ужих
научних области, са најмање пет година
радног искуства у настави у високошколским установама.

Наставник у звање професора
струковних студија за ужу
научну област Математика и
статистика
УСЛОВИ: завршен природно-математички или економски факултет, докторат
из наведене уже научне области, са најмање пет година радног искуства у настави у високошколским установама.

Наставник у звање професора
струковних студија за ужу
научну област Информатика и
информациони системи

на конкурс кандидати су дужни да доставе следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију дипломе о завршеном
докторату, потврду о радном искуству
(предност имају кандидати са радним
искуством у настави у високошколским
установама), списак радова (објављених
у међународним и домаћим часописима,
радова и саопштења изнетих на међународним и домаћим скуповима, студије
и пројекти, објављених уџбеника или
монографија, збирки задатака или практикума), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење
да се против лица не води кривични поступак и оверену фотокопију личне карте.

теХнИЧка школа

14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1
тел. 014/221-529, 222-098

Професор српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен филолошки факултет; 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,
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:
професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор
српског језика и књижевности; професор
српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; дипломирани
филолог за српски језик и књижевност,
дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика. Кандидат подноси: пријаву,
оверен препис дипломе или уверења о
завршеној школи, уверење да се против
њега не води кривични поступак (узима се у вишем суду), извод из матичне
књиге рођених, уверење да је држављанин Републике Србије. Уверење о општој
здравственој способности доставиће кандидати који заснују радни однос по поменутом конкурсу.

Друштвена одговорност

УСЛОВИ: завршен електротехнички или
природно-математички или факултет
организационих наука, докторат из навеПРИОРИТЕТИ
дене уже
научне области,У са најмање
пет година
радног искуства у настави у
ЗАПОШЉАВАЊУ
високошколским установама. Уз пријаву
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вИсока пословна школа
струковнИХ студИја
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/232-644

Наставник у звање професора
струковних студија за уже
научне области Финансије и
рачуноводство и Маркетинг и
трговина
УСЛОВИ: завршен економски факултет,
докторат из наведене уже научне области, са најмање пет година радног искуства у настави у високошколским установама. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету, оверену фотокопију дипломе
о завршеном докторату, потврду о радном искуству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење да се против њих не води кривични поступак и оверену фотокопију личне
карте. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања.

предшколска установа
„лане“
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању
или на основним студијама у трајању од
најмање четири године; лиценца за васпитача или стручног сарадника; положен
испит за директора установе; најмање
пет година рада на пословима васпитања
и образовања, након стеченог одговарајућег образовања, да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
или одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена, студијама у
трајању од три године или више образовање; лиценца за васпитача; положен
испит за директора установе; најмање
десет година рада на пословима образовања и васпитања. Уз пријаву доставити:
кратку биографију, оверен препис/фотокопију дипломе, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту,
потврду о раду на пословима васпитања
и образовања, уверење о држављанству,
уверење да кандидат није осуђиван, нити
да се против њега води истрага (не старије од шест месеци). Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања.
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вршАц

в рА њ е

ош „БранИслав нушИћ“

ош „жарко ЗрењанИн“

Помоћни радник

Наставник енглеског језика у
првом циклусу образовања и
васпитања

Ратаје
17521 Ристовац
тел. 017/59-003, 59-035

за рад у школи у Ратају
УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидат треба да испуњава и остале услове
предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), тј. да
има 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 и да има држављанство РС. Уз пријаву на конкурс доставити:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води истрага, да није
подигнута оптужба и да се не води кривични поступак пред судом (све то не старије од шест месеци), кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе, тј. сведочанства. Пријаве слати на адресу школе.
Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

основна школа
„Бранко радИЧевИћ“
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића бб
тел. 017/651-257

на одређено време од 15.01.2013.
до 15.06.2013. године, до повратка
запослене са неплаћеног одсуства,
са 90% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде
примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће
образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
и Правилником о степену и врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
са биографијом приложити: доказ о одговарајућем образовању (диплома); уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених. Документа се подносе у
оригиналу или као оверене фотокопије.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

шосо „јелена варјашкИ“

Спремач

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

3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Кандидат треба да
има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству и оверену фотокопију сведочанства о завршеном
основном образовању. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Оглас је отворен осам дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

Ваша пРаВа адРеса:

http://www.nsz.gov.rs/
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26343 Избиште, Исе Јовановића 5
тел. 013/893-050

Наставник разредне наставе
Наставник у продуженом
боравку

за ученике од I до IV разреда
УСЛОВИ: наставник-дефектолог-олигофренолог који има најмање вишу школску спрему, сходно члану 92 став 1 Закона о основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94-одлука УСРС, 22/2002, 62/2003-др. закон,
64/2003-испр. др. закона, 101/2005-др.
закон, 72/2009-др. закон); дипломирани дефектолог олигофренолог који је
стекао образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу
са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године; дипломирани
дефектолог-олигофренолог који је сте-
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као образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; лица из става 2 и 3 услова заједничких за све кандидате морају поседовати 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, сходно члану 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011); да кандидати 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; психичка физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима. Уз пријаву
на конкурс доставити: пријаву на конкурс
са кратком биографијом, уз назнаку за
које се радно место конкурише; извод из
матичне књиге рођених; оверен препис
или оверену фотокопију дипломе; доказ
о одговарајућем образовању, оверен препис, односно копију доказа о испуњавању
услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања;
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; уверење о држављанству-не
старије од 6 месеци. Пожељно искуство
у раду са децом ометеном у развоју. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

доМ уЧенИка
средњИХ школа вршац
26300 Вршац, Стевана Немање 9
тел/факс: 013/830-466, 838-011

Кувар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, кувар. Уз пријаву доставити: доказ о
стручној спреми, уверење да кандидат
није судски кажњаван и да се против
њега не води истрага, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству. Изабрани кандидат дужан је да
у року од три дана, рачунајући од дана
пријема обавештења, достави лекарско
уверење о здравственој способности за
обављање наведених послова. У случају
да у наведеном року кандидат не достави уверење, сматраће се да је одустао.
Пријаве са документацијом о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

народно поЗорИште
„стерИја“
26300 Вршац, Светосавски трг 6
тел. 013/810-110

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: висока, виша или средња стручна спрема, општа здравствена и радна
способност, да нема законских сметњи
за именовање, да кандидату није правоснажном одлуком суда или другог органа забрањено обављање ових послова
или изречена казна за кривична дела
која га чине недостојним за обављање
руководећих послова; да има искуства
у организационим и другим пословима
у култури; да предложи програм рада и
развоја Позоришта - саставни део конкурсне документације. Уз пријаву кадидати обавезно прилажу: CV (биографију);
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању (оверену у суду или општинској управи); доказ о искуству у организацијским и другим пословима у култури;
уверење о држављанству (не старије од
шест месеци); уверење надлежног суда
да им није правоснажном одлуком суда
или другог органа забрањено обављање
ових послова или изречена казна за кривична дела која би их чинила недостојним за обављање руководећих послова;
програм рада и развоја Позоришта. Рок
за подношење пријаве са доказима о
испуњавању услова је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријаве на конкурс за
директора“.

основна школа
„јован стерИја поповИћ“
26366 Велика Греда
Маршала Тита 116
тел. 013/865-003

Наставник српског језика

са 17 часова недељно, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник енглеског језика

са 18 часова недељно, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: 1. одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 07/09
и 52/11) и врста стручне спреме у складу
са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника („Службени гласник РС-Просветни галсник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 05/05,
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08,
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 09/09, 3/10

и 11/12); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања; 4. држављанство Републике Србије; 5. психофизичка способност
за рад са децом и ученицима-проверу
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима (подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду). Доказ из
тачке 3 услова прибавља школа по службеној дужности. Доказ из тачке 5 прибавља школа у току поступка одлучивања о
избору наставника и васпитача, тако што
након ужег избора упућује кандидате
на проверу психофизичких способности.
Документа која немају трајну важност не
могу бити старија од шест месеци. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ош „Младост“

26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721, 069/1015-008

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати поред законом прописаних општих услова, треба да испуњавају и следеће услове: да поседују одговарајуће високо образовање из чл. 8 став
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 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; да поседују држављанство Републике Србије; да поседују
лиценцу, односно положен стручни испит
за наставника, психолога или педагога;
најмање пет година рада у установи за
образовање и васпитање, на пословима
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да су психички, физички и здравствено способни за
рад са децом и ученицима и да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидати су дужни да уз
пријаву на конкурс приложе, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији:
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доказ о држављанству (уверење о држављанству које није старије од шест месеци
или извод из матичне књиге рођених са
холограмом); диплому о стеченом образовању; документ о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; потврду о стеченом радном искуству у области
образовања и васпитања од послодавца
где га је стекао (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом
се бави, радно место на које је кандидат
био распоређен и време трајања рада из
области образовања и васпитања). Поред
наведеног, кандидат треба да у пријави наведе краће биографске податке и
податке о кретању у досадашњој служби
или радном односу, стручном и радном
усавршавању и оствареним резултатима у
раду, којима доказује своје стручне, организаторске и друге квалитете. Кандидат
који буде изабран дужан је да у законском
року положи испит за директора. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа службеним путем, пре доношења одлуке о избору. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење),
подноси изабрани кандидат по коначности
одлуке о избору, а пре закључења уговора
о раду. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са документацијом и прилозима достављају се лично или поштом, на
горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара
школе Гордане Зизовски и на горенаведене бројеве телефона.

Исправка дела оГласа
ош „Бранко радИЧевИћ“
26334 Велико Средиште
Стеријина 5
тел. 013/892-133

Оглас објављен 19.12.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место: васпитач,
и гласи: УСЛОВИ: васпитач који је
стекао високо образовање на студијама другог степена (дипломске,
академске, специјалистичке академске или специјалистичке струковне судије), васпитач који је
стекао образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; васпитач који је
стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, основне струковне студије у трајању од три године или васпитач са вишим образовањем).

нсЗ позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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основна школа
„јован јовановИћ ЗМај“
19224 Салаш, Маршала Тита 35
тел/факс: 019/470-126
е-mail: јјzmajsalas@gmail.com

УСЛОВИ: средње образовање: III, IV или
V степен стручне спреме, куварске струке; психичка, физичка и здравствена
способност 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; држављанство
Републике Србије, као и остали услови
утврђени важећим законима, подзаконским актима и општим актима послодавца. Уз пријаву на конкурс кандидати
подносе доказ о стеченом одговарајућем
образовању: оверену фотокопију дипломе или сведочанства, односно одговарајуће уверење о стеченом образовању
које није старије од 6 месеци; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених и краћу биографију са личним
подацима и контакт телефоном. Документа се подносе у оригиналу или као
оверене фотокопије и по завршетку конкурса остају у архиви школе и не враћају
се кандидатима. У поступку одлучивања
о избору кандидата школа прибавља
доказ о неосуђиваности правоснажном
пресудом за горенаведена кривична дела
предвиђена Законом о основама система образовања и васпитања, који издаје
надлежна полицијска управа. Изабрани кандидат пре пријема у радни однос
доставља лекарско уверење, као доказ
да испуњава услове у погледу психичке, физичке и здравствене способности
за рад на радном месту кувара. Пријаве на конкурс подносе се непосредно
секретаријату школе или препорученом
пошиљком на адресу школе, са назнаком:
„Конкурс за кувара“. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса, а неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла

| Број 498-499 | 03.01.2013.

23000 Зрењанин
Народног фронта 3

Наставник физичког
васпитања

на мађарском наставном језику, са
50% радног времена

Кувар

ИнФорМИсаност
сИГурност
саМопоуЗдање

МедИцИнска школа

УСЛОВИ: 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.
Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС“, број 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, 3 и 4 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 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“, број 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), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији
послова Медицинске школе у Зрењанину, односно да има најмање 15 година
(општи услов), одговарајуће образовање,
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има држављанство Републике Србије. Лица која се пријаве на
конкурс за наставника који изводи наставу на мађарском наставном језику морају
да испуњавају и услове из члана 121 став
7 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“,
број 72/09 и 52/11), односно да су стекла
средње, више или високо образовање на
језику мађарске националне мањине или
да су положила испит из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс
доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој
врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; доказ
о испуњености услова из члана 8 став 4
Закона о основама система образовања и
васпитања, односно да наставник, васпитач и стручни сарадник 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
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Европским системом преноса бодова,
доказ о испуњавању услова из члана 121
став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09 и 52/11), односно доказ о
стеченом средњем, вишем или високом,
образовању на језику мађарске националне мањине или о положеном испиту
из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско
уверење) подноси само изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве се шаљу на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта
3, са назнаком: „За конкурс“ или се предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска бб. Сва
потребна обавештења могу се добити од
секретара школе, лично или на број телефона: 023/533-270.

основна школа
„МИлош црњанскИ“

23233 Српски Итебеј, Омладинска 2
тел. 023/837-458

Професор физичке културе
за 10 часова недељно (50%
радног времена), у настави на
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове прописане чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену
стручне спреме. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о знању
мађарског језика и доказ о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Обука за
активнО
тражење
пОсла

основна И средња
школа „9. Мај“
23000 Зрењанин
Народне омладине 16

Наставник практичне наставе,
подручје рада текстилство и
кожарство
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани дефектологолигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада
текстилство и кожарство; дипломирани
инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер технологије текстилне
конфекције; инжењер технологије, смер
производња обуће; инжењер технологије,
смер галантерија и конфекција; инжењер
технологије
текстила;
дипломирани
инжењер технологије, одсек текстилно
инжењерство; дипломирани инжењер
технолог, одсеци текстилно инжењерство
или текстилни; дипломирани текстилни
инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће; дипломирани инжењер
за текстилно инжењерство текстилномашинске струке, односно дипломирани
инжењер за текстилно инжењерство-текстилно-машинска струка, дипломирани
инжењер текстилно - машинске струке;
текстилни инжењер за одевну технологију; инжењер технологије за текстилну
конфекцију; текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; текстилни инжењер, моделар конструктор;
инжењер технологије за производњу
кожне галантерије; инжењер технологије
за обраду и прераду коже и крзна, смер
производња обуће; инжењер за индустрију обуће, одсек технолошки, смер
обућарски; инжењер технологије, смер
кожнопрерађивачки, група производња
обуће; инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер технологије за производњу кожне галантерије и
конфекције; инжењер технологије, смер
производња кожне галантерије; инжењер
технологије за обраду и прераду коже и
крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције; инжењер за индустрију кожне галантерије; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група
производња коже и крзна; инжењер технологије за производњу кожне конфекције; лице са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким
испитом за образовни профил у подручју
рада текстилство и кожарство. Наставници практичне наставе, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 2 до
26, морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Лица из
алинеје 1 до 26 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. Поред општих услова за пријем
у радни однос, прописаних чланом 24

став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/05, 61/05 и 54/09), кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да
имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за 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 су дужни да доставе следеће доказе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању-степену и врсти
образовања; оверену фотокопију доказа
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; оверену фотокопију
уверења о држављанству; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Уверење о подацима из
казнене евиденције, који се воде у МУПу Републике Србије, прибавља школа.
Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са доказима подносе се на адресу школе,
обавезно са назнаком: „За конкурс број
2228/2012“.

основна школа
„досИтеј оБрадовИћ“

23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2

Наставник математике
са 89% 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 РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012), као и одредбама Правилника о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Доситеј Обрадовић“, Фаркаждин. 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
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став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. На основу чл. 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 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 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 - мате-

матике, 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 школа. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа. Пријаве доставити на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ош „петеФИ шандор“
23218 Нова Црња, ЈНА бр. 113
тел. 023/815-024

Наставник енглеског језика
у другом циклусу основног
образовања

за рад у одељењима у којима се
образовно-васпитни рад остварује
на мађарском језику, са 44%
радног времена

Наставник математике

за рад у одељењима у којима се
образовно-васпитни рад остварује
на мађарском језику, са 89%
радног времена

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор на
захтеве клијената
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Наставник физике

за рад у одељењима у којима се
образовно-васпитни рад остварује
на мађарском језику, са 30%
радног времена

Наставник историје

о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве слати
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

биолог и физиолог, професор биологије
и хемије, дипломирани биолог, смер заштите животне средине, дипломирани биолог-еколог, дипломирани професор биологије и хемије.

Наставник хемије

са непуним радним временом

за рад у одељењима у којима се
образовно-васпитни рад остварује
на мађарском језику, са 35%
радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

ош „стеван алексИћ“

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основним
школама; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (доказ о испуњености овог услова
доставља се пре закључења уговора о раду);
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о испуњености
ових услова прибавља установа); држављанство Републике Србије. За наставника
у одељењима у којима се образовно-васпитни рад остварује на мађарском наставном
језику, као и за стручног сарадника, кандидат мора да има и доказ о знању мађарског
језика, односно да је стекао средње, више
или високо образовање на мађарском језику или да је положио испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију). Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључивања уговора

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

23230 Јаша Томић, Маршала Тита 99
тел. 023/848-023

Наставник енглеског језика
са непуним радним временом

Наставник математике

са непуним радним временом
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачуноводство 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.

Наставник биологије

са непуним радним временом
УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни

УСЛОВИ: дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије и физике,
професор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани
хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани
хемичар, смер хемијско инжењерство,
професор биологије и хемије, професор
физике и хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије.
ОСТАЛО:
држављанство
Републике
Србије; психичка, физичка и здравствена
способност 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
на конкурс кандидат подноси: оригинал,
оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи; уверење о
држављанству. Проверу психичких способности кандидата за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, по захтеву школе. Доказ о физичкој и здравственој способности изабрани кандидат доставиће
школи пре закључења уговора о раду.
Уверење о некажњавању кандидата прибавља школа службеним путем. Пријава
са документима подноси се у року од 8
дана од дана објављивања, на горенаведену адресу школе.

Друштвена
одговорност

људи су мера
успеха
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Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
56

| Број 498-499 | 03.01.2013.

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

прАво нА
новЧАнУ нАКнАдУ
Имам агенцију регистровану већ 11 месеци и редовно плаћам порез и
доприносе. Интересује ме да ли ћу имати право на новчану накнаду
НСЗ, уколико после годину дана затворим агенцију?
Одредбама чл. 66 и 67 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незанеза
послености, прописано је да лице које је било осигурано најмање 12 месеци непрекидно
или с прекидима у последњих 18 месеци има право на накнаду, ако му је осигурање
престало због отварања стечаја, покретања ликвидационог поступка и у другим случајеслучаје
вима престанка рада послодавца, у складу са законом.
Како из вашег питања можемо претпоставити да намеравате затварање агенције чији
сте власник, а допринос за случај незапослености уредно измирујете, потребно је да се
у року од 30 дана од престанка овог осигурања пријавите на евиденцију НСЗ и поднеподне
сете захтев за новчану накнаду. Уз доказ о осигурању потребан је и доказ о основицама
осигурања за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је престало осигурање.
Детаљније информације можете пронаћи на интернет страници НСЗ.

Поставите
питања
Телефон:
011/29 29 509
Адреса:
Послови - Национална
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд
e-mail:
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Радио сам у државној установи 2 године. Имао сам бенефицирани радрад
ни стаж, а остао сам без посла у мају 2011. године. Нисам се пријавио
на евиденцију НСЗ, а ни радну књижицу нисам узео од послодавца. Да
ли имам право да се пријавим на евиденцију незапослених и примам
новчану накнаду?
Новчана накнада је право из осигурања за случај ензапослености и остварује се по законом
предвиђеним условима. Један од њих је да се незапослено лице пријави на евиденцију и
захтев за остваривање права поднесе у року од 30 дана од дана престанка радног односа.
Законом је прописана дужина трајања права на новчану накнаду која за 2 године стажа
осигурања износи 3 месеца, али како је од дана престанка осигурања протекао дужи пепе
риод од оног за који би новчана накнада припадала, ви тренутно не испуњавате услове за
остваривање овог права.
Да ли је програм „Стручна пракса“ могао да се реализује у центрима
Министарства одбране (некадашњи војни одсеци)? Да ли ће то бити момо
гуће и ове године, по новом конкурсу?
Национални акциони план запошљавања за 2013. годину предвиђа, између осталог, и
реализацију програма „Стручна пракса“. Као и прошле године, у програм ће моћи да буду
укључени послодавци код којих је посебним законом или интерним актом предвиђена
обавеза обављања приправничког стажа и полагања приправничког/стручног испита.
Будући да је рад наведеног послодавца, односно Министарства одбране, код којег сте заза
интересовани да обавите стручну праксу, регулисан посебним законом, препоручујемо
вам да се обратите кадровској служби послодавца, у циљу провере да ли исти испуњава
услове за укључивање у програм.
Недавно сам завршила мастер студије и пријавила се на евиденцију
НСЗ. Интересује ме на који начин и по којој процедури могу да остваоства
рим право на здравствено осигурање.
Здравствена заштита се остварује преко филијале РЗЗО у општини у којој имате пребивалиште, где ћете добити све потребне информације.
Била сам пријављена на евиденцију НСЗ. Самостално сам нашла посао,
а послодавац ми је нагласио да ћу бити уредно пријављена. Попунила
сам М образац за пријаву, предала послодавцу и сматрајући да ће пропро
цедура даље бити испоштавана, нисам се јавила саветнику у утврђеном
термину, мислећи да за тим нема потребе. Када сам престала да радим,
у радној књижици сам видела да уопште нисам била пријављена, али
сам, наравно, скинута са евиденције незапослених због нејављања. НаНа
кон колико времена могу поново да се пријавим на евиденцију? НапоНапо
мињем да сам се пре овога увек уредно јављала у сваком заказаном
термину. Пријава на евиденцију ми је веома битна, како због тражења
новог посла, тако и због здравствене заштите, јер имам мало дете.
Потребно је да се јавите свом саветнику за запошљавање, јер процену оправданости разраз
лога неодазивања на позив НСЗ врши искључиво саветник за запошљавање у филијали.
Да бисте остварили право на здравствену заштиту за себе и дете код Републичког завода
за здравствено осигурање, не морате бити пријављени на евиденцију незапослених лица
НСЗ.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Признања за допринос у запошљавању

АКТИВИРАТИ СВЕ РЕСУРСЕ

Национална служба за запошљавање је протекле недеље доделила годишња признања својим партнерима који
су пружили највећи допринос у запошљавању у 2012. години и исказали висок степен друштвене одговорности.
Награђена су четири предузећа, три локалне самоуправе и једна невладина организација

„Ж

елимо да награда Националне службе за запошљавање, коју додељујемо по други пут, буде
традиционални подстрек за све хероје који су у
времену кризе спремни да улажу и запошљавају
нове раднике. Њихов пример треба да следе и други, како бисмо
заједничким снагама упели да побољшамо тешку ситуацију на
тржишту рада Србије. Пред нама су велики изазови, пре свега на
пољу образовања, јер је трећина незапослених на нашој евиденцији без квалификација, а 80.000 људи нема завршену ни основну
школу. Велики проблем је и чињеница да 200.000 младих трага
за запослењем“, рекао је Дејан Јовановић, директор Националне
службе за запошљавање, на свечаној додели награда предузећима и градовима који су у овој години дали највећи допринос у решавању незапослености. Јовановић је подсетио да НСЗ има велику
одговорност, а мале ресурсе, те да треба више улагати у активне
мере запошљавања, у чију реализацију треба укључити и представнике других министарстава, институција, привреде и невладиног сектора.
них група и људи који ће у процесу реструктурирања остати без
посла“, рекао је Зоран Мартиновић, државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. Он је подсетио
представнике локалних самоуправа да и ове године могу да учествују у програму суфинансирања локалних акционих планова за
запошљавање. Мартиновић је истакао да је неопходна синергија
свих ресурса на републичком и локалном нивоу, да би се изборили
са великим проблемом као што је незапосленост.

Развој локалног тржишта рада

Активан приступ
„Веома је значајно да и у време кризе наставимо да пружамо
подршку и социјално најугроженијим категоријама становништва,
као што су, на пример, особе са инвалидитетом. То ћемо лакше
постићи уз подршку коју нам пружа Министарство рада, запошљавања и социјалне политике. Велику пажњу ћемо посветити и
положају жена на тржишту рада, као и развоју предузетништва“,
најавио је Јовановић и још једном подсетио на важност привлачења великих инвестиција које ће обезбедити бројна нова радна
места.
Интензивна сарадња са партнерима, послодавцима и локалним самоуправама на пољу запошљавања, једна је од визија
пословања и будућег развоја Националне службе. На овај начин
Служба јача партнерство са општинама и привредом, јача своје
капацитете, као и капацитете Министарства рада, запошљавања
и социјалне политике.
„Ово признање још више добија на значају у време константног опадања броја запослених у нашој земљи. Неопходни су нам
примери активног приступа решавању проблема незапослености
и веома је значајно што су нам се на овом задатку придружили
привредници и невладин сектор. Очекујемо податке Анкете о радној снази, која ће нам показати да ли смо успели да зауставимо негативан тренд. Наредне године ћемо активирати све своје ресурсе
и наставићемо да спроводимо мере које су до сада дале најбоље
резултате. Национални акциони план запошљавања је предвидео
посебан пакет мера за запошљавање младих, социјално угроже-
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Добар пример ове синергије и улагања у запошљавање представљају и награђене локалне самоуправе. Град Чачак је међу
првима у Србији препознао важност оснаживања локалних капацитета и подстицања развоја локалног тржишта рада. Зато су у
овој години издвојили 29,7 милиона динара, док је из републичког
буџета издвојено 4,5 милиона динара за запошљавање 188 грађана Чачка.
„Учинићемо све да отворимо што већи број радних места
за наше суграђане. Не само да ћемо издвојити више средстава
за спровођење активних мера, него ћемо наставити да доводимо велике домаће и стране инвеститоре у наш град“, рекао је мр
Војислав Илић, градоначелник Чачка.
Општина Оџаци је препознала важност локалних акционих
планова, те су многи становници ове општине добили посао. Из
својих средстава општина је издвојила 6,9 милиона динара, док
је из републичког буџета издвојено још 1,4 милиона динара за
запошљавање 54 грађанина. Оџаци су удружили средства и са
Покрајином, тако да је овим мерама укупно 108 незапослених са
евиденције Националне службе добило посао.
„Издвојили смо за нас веома значајна средства, како бисмо
суграђанима, пре свега оним најугроженијим, помогли да дођу до
посла. Ову праксу са већим буџетом настављамо и наредне године“, нагласила је председница Општине Оџаци Изабела Шерић.
Општина Обреновац је на пољу запошљавања направила велики искорак. Кроз локалне акционе планове у овој години општина је из својих средстава издвојила 3,1 милиона динара, док је из
републичког буџета издвојено још 465 хиљада, те је посао добило 20 људи. Општина и кроз друге пројекте доприноси смањењу
незапослености - интересантан је модел ваучера за субвенцију за
обавезно социјално осигурање.
„Захваљујући овој мери, 20 жена и мушкараца којима недостаје пар година до пензије закључило је радни однос на одређено
време од 12 месеци. Такође, општина финансира и ангажовање 14
професора физичког васпитања, који раде са ученицима нижих
разреда основних школа, како би допринели њиховом правилном
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развоју. О здрављу становника најудаљенијих места наше општине сада брине осам лекара који су до сада посао тражили уз помоћ
НСЗ. Склопили смо споразум и са највећим привредним субјектом
наше општине - Термоелектраном „Никола Тесла“, по којем ће наредне године, услед смене генерација, велики број људи са евиденције НСЗ добити посао. Приоритет ће имати они који на посао
чекају дуго, као и ученици наше електротехничке школе“, рекао
је Мирослав Чучковић, председник Општине Обреновац, који се
захвалио запосленима у Националној служби у Обреновцу на посвећености и добром односу према клијентима.

Друштвена одговорност
Национална служба за запошљавање је у протеклих пет година разним програмима подржала запошљавање и економско оснаживање жена. За допринос у развоју женског предузетништва
и очување традиције награђена је „Етно мрежа“, која окупља око
400 жена - произвођача рукотворина из 24 општине Србије. Ово је
јединствена иницијатива којом се производња рукотворина у Србији оживљава као перспективна, али недовољно развијена привредна активност.
„Кроз програме јавних радова и обуке које смо спровели у сарадњи са Националном службом прошло је више од 150 жена, а
што је најважније - међу њима су и жене са инвалидитетом. НСЗ
је и ове године подржала наше активности у које су укључене 52
жене. Оне су усвојиле нова знања и вештине и сада израђују протоколарне поклоне којима представници Владе Србије презентују
дух и традицију наше земље“, рекла је Виолета Јовановић, председница УО „Етно мреже“. Она је позвала локалне самоуправе да
следе пример Општине Оџаци и дају значајнију подршку женама
које се у њиховом крају баве производњом рукотворина.
Економска независност је предуслов за бољи живот особа са
инвалидитетом. Посебна награда је зато припала Пекари „Бранковић“ из Ниша, која је уз помоћ НСЗ у протеклих 10 година запослила око 100 радника.
„Наставићемо сарадњу, јер планирамо проширење капацитета и запошљавање нових радника. Ми смо друштвено одговорно
предузеће и настојаћемо да пре свих дамо шансу нашим суграђанима који најтеже долазе до посла“, нагласио је Бранко Бранковић,
власник Пекаре „Бранковић“ и подсетио да су ове године запослили и 8 особа са инвалидитетом.
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На правом путу
У категорији малих и средњих предузећа признање је додељено компанији „Рил нитинг“ (Real Knitting) доо Гајдобра, из Бачке Паланке, која се бави производњом женских чарапа. Ова руска
компанија у својим фабрикама у Италији, Русији, Шри Ланки и Србији запошљава око 2.000 људи.
„Уз помоћ НСЗ смо већ запослили свих 200 радника, а у наредној години планирамо проширење инвестиције, што ће значити и
отварање стотинак нових радних места“, нагласио је представник
компаније Душан Триундић.
Привлачење инвестиција представља један од приоритета
економског развоја Србије. Пример страног инвеститора који је у
Србији запослио и велики број људи је крагујевачки „Фиат аутомобили Србија“, који је добио признање у категорији великих предузећа.
„Ове године у нашој компанији је запослено више од 900
Крагујевчана, а процес предселекције и селекције кандидата у
потпуности је реализован са сарадницима Филијале Крагујевац.
Ово признање је потврда да смо на правом путу да се докажемо
као добар послодавац“, рекла је Александра Ранковић, директорка
корпоративних комуникација компаније „Фиат аутомобили Србија“.
Развој предузетништва је један од приоритета НСЗ, па је ове
године додељено и признање за успешно покретање сопственог
посла Ивану Радовићу, који је пре осам година започео сопствени
посао уз помоћ средстава Националне службе за самозапошљавање. Предузеће „Радовић ентеријер“ сада запошљава 51 радника
и бави се серијском производњом трпезаријског намештаја, клуб
сточића и намештаја за спаваће собе. Да је у питању успешан посао, сведочи и чињеница да је у 2011 и 2012. години са евиденције
ово предузеће запослило више од 30 незапослених.
Признање су добиле и филијале НСЗ које су постигле најбоље
резултате у раду са послодавцима и смањењу незапослености у
својим регионима. У региону Шумадије и Западне Србије то је Филијала Крагујевац, у региону Војводине - Филијала Зрењанин, док
је на подручју Косова и Метохије награђена Филијала Косовска
Митровица, а у региону Јужне и Источне Србије - Филијала Пирот.
У име добитника захвалила се заменица директора Националне
службе и директорка Филијале Крагујевац - Љиљана Петровић.
„Посао који радимо је веома одговоран и тежак и свако запошљавање нам доноси велико задовољство. Све то не би било могуће без наших партнера из привреде који креирају нова радна
места“, нагласила је Петровићева.
А.Б.
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Потенцијали домаће ИТ индустрије

допрИнос еконоМскоМ опоравку
У области информационих технологија постоје велики извозни потенцијали и шансе за смањење
спољнотрговинског дефицита, али су за то потребна већа улагања. ИТ занимања су веома атрактивна
свуда у свету, па и у Србији, а најтраженији су програмери, администратори мреже, дизајнери
Прошле године вредност извезвеног софтвера била је 240 милиона евра, тако да смо први пут извезли више софтвера него малина, чија је вредност била око 140 милиона евра.
„Вредност тржишта информационих технологија у 2012. години достигла је 400 милиона евра. То је мање него 2011. године, а
рекордна вредност забележена је 2008. године, када је оно вредело 545 милиона евра“, изјавио је министар унутрашње и спољне
трговине и телекомуникација Расим Љајић, на конференцији за
медије о развоју и потенцијалима домаће ИТ индустрије. Према
његовим речима, ИТ је област где постоје велики извозни потенцијали и шансе за смањење спољнотрговинског дефицита, али су
за то потребна већа улагања.

„Србија улаже свега 60 евра по глави становника у сектор ИТ,
што је на нивоу Бугарске и Румуније, али знатно мање од Хрватске
која улаже 200 евра или развијених земаља западне Европе, где
тај просек иде и до 800 евра“, истакао је Љајић и подсетио да је
прошле године вредност извезвеног софтвера била 240 милиона
евра, као и да смо први пут извезли више софтвера него малина,
чија је вредност била око 140 милиона евра.
„То довољно говори да са релативно малим улагањима може
да се оствари овакав обрт капитала и оволики извоз. Такође, економски развој земље сразмеран је инвестирању у ИТ индустрију,
што је шанса коју Србија треба и мора да искористи. Ако се има у
виду да је сав овај извоз омогућен захваљујући људима који раде
у ИТ сектору, а њих је око 6.000, онда видите значај доприноса који
ИТ индустрија даје нашем економском и привредном опоравку“,
оценио је Љајић.
Говорећи о проблемима у овом сектору, Љајић је казао да је
међу првима пиратерија, чија је стопа смањена са 74 на 72 одсто.
„Иако некима та два процента могу да звуче безначајно, они
представљају уштеду од 24 милиона евра, из чега се види колико је проблем пиратерије још увек велики и актуелан. Проблем,
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такође, може да буде дефицит високостручног кадра, по коме је
Србија позната и примамљива за стране инвеститоре“, нагласио је
Љајић и додао да помоћ државе у овој области треба усмерити на
поједностављивање процедура и лакше добијање дозвола за стране улагача и инвеститоре, али са друге стране и кроз помоћ за око
1.100 компанија које се баве извозом софтвера.
ИТ занимања су веома атрактивна свуда у свету, па и у
Србији, а најтраженији су програмери, администратори мреже,
дизајнери. Према резултатима истраживања Републичког завода
за статистику, просечна плата програмера у септембру ове године
износила је бруто 105.815 динара. Ипак, још пуно радних места
чека да буде попуњено.
„Сваке године у нашој земљи остане преко пет хиљада слободних радних места у области информационих технологија. Колико
је ово тражено занимање, показује и чињеница да многе студенте
ИТС-а, већ на другој или трећој години, иако још нису завршили
студије, регрутују ИТ компаније, јер нема довољно стручњака у
овој области“, објашњава проф. др Валентин Кулето, декан Високе школе за информационе технологије (ИТС) и оснивач Средње
школе за информационе технологије (ИТХС), додавши да је опредељење за ову професију прави избор.
А.Б.

Топ занимања за наредну годину
Убедљиво најбољи дани у наредној години очекују програмере (софтвер девелопере). Њихове просечне годишње плате у свету прелазе ни мање ни више него пет цифара, а број
отворених радних места за ову струку од 2010. године порастао
је за око 7 одсто. У Америци просечна годишња плата програмера износи чак 90.530 долара, те не чуде прогнозе да ће број
стручњака за развој софтвера до 2020. порасти за око 30 одсто.
На „Форбсовој“ листи најтраженијих занимања за 2013. годину
за програмерима следе аналитичар информационих система,
менаџер људских ресурса, администратор мреже и администратор информационих система, представник продаје, аналитичар за безбедност информационих система, веб инжењери и
дизајнери информационих система.
На листи су и машински и индустријски инжењери, програмери, финансијски аналитичари, специјалисти за односе с
јавношћу, менаџери за логистику, администратори база података, планери догађаја, финансијски контролори и лични финансијски саветници, чије су просечне годишње плате за око
трећину мање од оних које имају програмери.
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Акт о малом бизнису

ФАКТОР УСПЕШНОГ МЕНАЏМЕНТА

Успех конзистентне политике одрживог развоја, који подразумева конкурентност и динамичан
раст економије са више радних места и вишим степеном социјалне кохезије, императив je Европске
уније. Динамични предузетници, менаџери микро, малих и средњих предузећа су у посебно доброј
позицији да искористе прилике које доноси глобализација

М

енаџмент малих и средњих предузећа у Србији суочава се са атипичном проблематиком у односу на
менаџмент малих, средњих предузећа и предузетника Европске уније (ЕУ). Сектор МСПП у Србији последњих година се споро развијао, иако чини најзначајнији сегмент привреде, учествује са 56% у бруто друштвеном
производу, обезбеђује 44,5% укупног извоза и запошљава 66,5%
радно способног становништва.

Управљање транзиционим променама у економији заснованој на знању је кључни изазов ЕУ данас. Успех конзистентне
политике одрживог развоја, који подразумева конкурентност и
динамичан раст економије са више радних места и вишим степеном социјалне кохезије, императив je ЕУ. Динамични предузетници, менаџери микро, малих и средњих предузећа су у посебно
доброј позицији да искористе прилике које доноси глобализација
са убрзањем технолошких иновација. У глобалном окружењу, које
одликују структурне промене и појачан притисак конкуренције,
улога сектора МССП је постала најважније питање, јер се ради о
фирмама које обезбеђују могућност запошљавања и играју важну
улогу у развоју локалне самоуправе. Европска унија је поставила
значај МСПП сектора на врх листе приоритета Лисабонске стратегије раста и радних места 2005. године, коришћењем партнерског
приступа у креирању политика МСПП сектора.
Улога МСПП сектора је препозната и призната на највишем
политичком нивоу и јуна 2008. године је усвојен Акт о малом
бизнису (Small Business Act) или Закон о малим предузећима,
који примењују све земље чланице ЕУ. Овај значајан документ је
и својеврстан „устав“ за мала предузећа и предузетнике. Симболично названа законом (енг. act), ова иницијатива је и израз политичке воље да се призна и званично кључна улога МСПП сектора
у економији ЕУ и први пут утврди свеобухватни политички оквир
за ЕУ и државе чланице - преко 10
принципа којима ће се руководити
конципирање и спровођење законске регулативе и политика МСПП
сектора на нивоу ЕУ и чланица.
Када је 2008. године усвојен Акт
о малом бизнису, све земље чланице ЕУ су га са олакшањем прихватиле као прекретницу у одрживом
економском развоју, са уверењем
да је МСПП сектор кичма развоја
друштва. Основни мото документа
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је „Прво размишљајте о малима - Think small first“, чиме је ЕУ чврсто сместила потребе овог сектора у срце Лисабонске стратегије
за привредни раст и запошљавање. Од 2008. године направљен је
снажан прогрес у смањењу бирократских процедура и трошкова.
Применом добрих пракси у МСПП сектору, попут кластера, инкубатора, усавршавања, технолошких иновација, земље чланице су
подигле ниво пословног амбијента на највише стандарде.
Земље чланице су применом Акта о малом бизнису високо
унапредиле окружења за бизнис МСПП сектора. Овакав амбијент
је имао квалитетне импликације. Менаџмент овог сектора је подигао капацитет вештина и знања, тако што се, поред традиционалног приступа, флексибилно уклопио у иновативност управљања
ресурсима, од финансија, маркетинга, до брендирања производа,
услуга и специфичног адвертајзинга. Концептуално, менаџмент
је преко стратешког менаџмента класификовао правце развоја
МСПП сектора. Карактеристике глобалне економије, са значајном
доминацијом мултинационалних компанија, искристалисале су
и класификацију предузећа у Евопској унији, што је дефинисало
предузећа према броју запослених на: микро (до 10 запослених),
мала (до 50 запослених), средња (до 250) и велика (преко 250). У
Србији, према актуелном Закону о привредним друштвима, микро предузећа нису посебно дефинисана, мада у ЕУ представљају
правог „џина“ међу малим предузећима, са учешћем у структури
од 93,5%.
Проф. др Александар Грачанац, координатор МСПП ПКС
(Извор: Акт о малом бизнису (Small Business Act) ЕУ фактор
успешног менаџмента малих и средњих предузећа у Србији)

Принципи
У поглављу 4 Акта о малом бизнису дефинисано је 10
својеврсних заповести или принципа за развој МСПП сектора:
1. Створити окружење - законске предуслове у којима предузетници, породичне фирме, микро, мала и средња
предузећа могу да просперирају и у којима се предузетништво награђује.
2. Обезбедити да часни предузетници који су банкротирали брзо добију нову прилику за поновни бизнис - „друга
шанса“.
3. Конципирати правила и процедуре, доносити законе у
складу са МСПП сектором - „Прво размишљајте о малима“.
4. Државна администрација да буде на услузи МСПП сектору и да омогућава једноставне процедуре.
5. Олакшати учешће МСПП сектора у јавним набавкама и
боље могућности за државну помоћ.
6. Олакшати приступ финансијским институцијама и регулисање законодавног окружења у плаћању комерцијалних трансакција у року не дужем од 30 дана.
7. Помоћ МСПП сектору да максимално користи јединствено тржиште ЕУ.
8. Промовисање свих вештина и иновација за МСПП сектор
са примерима добре праксе.
9. Омогућити МСПП сектору да све еколошке изазове претвори у пословне прилике за бизнис.
10. Подржати МСПП сектор да искористи раст тржишта ЕУ,
као и да шири бизнис на друга тржишта.
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ВЕЋА МОБИЛНОСТ
ЗА мАњУ неЗАпосленост

Реформа мреже за тражење посла - Еурес треба да утре пут јединственом европском тржишту рада и
помогне људима без посла да лакше ступе у контакт са послодавцима којима су потребни радници са
одређеним вештинама. Велики проблем Европе је недостатак висококвалификоване радне снаге, пре свега
инжењера и научника

У

ЕУ има више од 25 милиона незапослених, али и око два
милиона слободних радних места. Европска комисија
одлучила је да модернизује и унапреди мрежу за тражење посла - Еурес, како би подстакла већу мобилност
радника у Европској унији и утрла пут заиста јединственом европском тржишту рада. Реформа треба да помогне људима
без посла да лакше ступе у контакт са послодавцима којима су
потребни радници са одређеним вештинама.

У фокусу реформе
У фокусу реформе Еуреса биће млади и сектори и занимања
за којима је тражња већа од понуде. Предвиђено је и преуређење
портала Еуреса, на коме је тренутно регистровано више од 700.000
слободних радних места, готово милион радних биографија и око
29.000 послодаваца.
Комесар ЕУ за запошљавање, социјална питања и инклузију,
Ласло Андор, након доношења одлуке о модернизацији Еуреса
оценио је да унапређење мобилности радника који траже посао
може да буде део решења за сада неприхватљиво високу незапосленост.
„Циљ побољшања Еуресове мреже је да се помогне људима
који су спремни да оду у другу земљу да открију где за њих има
одговарајућег посла, као и да се помогне послодавцима да нађу
добро обучене раднике. Позивамо све чланице да се спреме да
спроведу реформу (Еуреса)“, истакао је комесар за запошљавање.
Упркос високој стопи незапослености, Европска унија и даље
има мањак радника, као и бројна непопуњена радна места. Из
Комисије упозоравају да број непопуњених радних места на конкурсима за запошљавање расте од средине 2009. године, посебно
у секторима који бележе брз раст, попут информационо-комуникационе технологије и у тзв. зеленој економији.
Захваљујући реформи, Еурес ће бити у стању да директно одговори на специфичне економске потребе. У Комисији су уверени
да ће мрежа повезати оне који траже или желе да промене посао
са слободним радним местима.

Бољи увид
И послодавци ће добити бољи увид у квалификације кандидата, како би лакше утврдили да ли имају вештине и знања која су
им потребна за развој и раст бизниса. Еурес ће се више концентрисати на младе, који иначе имају већу склоност ка мобилности од
старијих, а покриваће и типове запошљавања код којих се комбинују рад и учење, попут шегртовања.
Мрежа Еурес обухвата 31 европску службу за запошљавање - 27 из чланица ЕУ, три из земаља Европске економске зоне
(Норвешка, Исланд и Литхенштајн) и из Швајцарске. Радници из
ЕУ могу слободно да траже посао широм Уније, раде у другим
земљама без радних дозвола и уживају иста права као радници
земље домаћина у домену приступа запошљавању, услова рада и
социјалних бенефиција. Тренутно радници који раде у некој другој
земљи чине само 3,1% радне снаге ЕУ. Њихов број је од 2005. године повећан за готово 60%, највише захваљујући ширењу ЕУ 2004.
и 2007. године.
Према проценама, већа покретљивост радне снаге после проширења ЕУ допринела је у периоду 2004-2009. повећању бруто
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домаћег производа петнаесточлане Уније за око проценат. Међутим, економска криза је смањила мобилност радника и у периоду
2009-2011. токови радне снаге унутар ЕУ смањени су за трећину, у
поређењу са периодом 2006-2008.
Одлуком о реформи Еуреса предвиђено је и преуређење портала мреже чије је коришћење бесплатно. Портал на 25 језика
нуди информације о условима живота и рада у свим земљама чланицама мреже. На том сајту, који бележи четири милиона посета
месечно, сваког месеца се постави до 150.000 контаката, што за
крајњи резултат има 50.000 запошљавања годишње. У сваком тренутку на Еуресовом сајту је 750.000 радних биографија људи који
траже посао. Тренутно је регистровано 725.795 слободних радних
места, 999.712 радних биографија и 29.312 послодаваца. За Еурес,
који је основан 1993. године, ради 850 саветодаваца који су у свакодневном контакту са људима који траже посао и послодавцима
широм Европе.
Одлука Комисије о реформи мреже почеће да се примењује
од 1. јануара 2014. године, а до тада све земље учеснице у Еуресу
треба да успоставе стручне службе за рад на реформи, сарадњу са
новим партнерима и развој неопходних услуга.
Подсећамо да је Европска комисија средином децембра
покренула и „ЕУ скилс панорама“ (EU Skills Panorama) портал, о
знањима и вештинама које ће у следећих неколико година недостајати на тржишту рада Уније. Сајт садржи актуелне информације
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годинама представљати недостатак квалификоване радне снаге
у области науке, технологије, инжењерства и математике. Туман
упозорава и на одлучност земаља са привредама у успону, попут
Бразила, Русије, Индије и Кине, као и САД и Југоисточне Азије, да
преузму улогу лидера у области технологије.
Државе чланице Европске уније морају да уложе додатни напор да помогну радницима у стицању нових вештина потребних за
нова радна места која ће бити отворена наредних година, оцењено
је у Агенди за нове вештине и послове, документу који је 23. новембра усвојила Европска комисија. Комисија је обећала да ће радити
са државама чланицама да осигурају довољан број људи који ће
имати образовање и вештине потребне за нове послове.

о стању на тржишту рада у чланицама, али и десетогодишње
прогнозе за професије које захтевају најнижи, средњи и највиши
ниво обазовања. Очекује се да ће се у наредном периоду наставити
тренд повећане тражње за лекарима, сестрама и неговатељицама,
ИТ стручњацима и инжењерима.

Недостатак висококвалификоване
радне снаге
Велики проблем је и чињеница да се Европа суочава са могућношћу да заостане за конкурентима у свету због недостатка
висококвалификоване радне снаге, пре свега инжењера и научника, јер тај недостатак утиче на смањење продуктивности и ствара
губитке у домаћој и међународној трговини, показују резултати
истраживања удружења европских послодаваца „Бизнис Јуроп“
(BusinessEurope).
У Немачкој је током 2008. године, пре почетка кризе, на тржишту рада недостајало око 114.000 квалификованих радника, да
би се током кризе потражња за њима смањила. Према извештају,
након почетка економског опоравка тренд се променио и Немачкој од фебруара недостаје 117.000 квалификованих радника.
Слична ситуација је и у Аустрији, која је такође доживела
опоравак након кризе. У тој земљи је током протекле године 77%
компанија указало на недостатак квалификоване радне снаге. У
извештају се истиче потреба да се подстакну запослени у различитим компанијама на усавршавање, да се предавачи укључе у
рад компанија и да се развије тешња сарадња између компанија и
истраживачких институција. Чланице ЕУ се позивају да унапреде
научну наставу, учине је атрактивнијом и уложе већа средства у
њу. У извештају се наводи и да Европска комисија треба да додатно подстакне размену истраживача међу чланицама.
Председник „Бизнис Јуропа“ Јирген Туман (Jurgen Thumann)
сматра да ће главну препреку економском развоју у наредним

Циљ и сврха
ЕУРЕС је мрежа јавних служби за запошљавање, у
партнерству с Европском комисијом, инструмент побољшања
мобилности, односно просторне и професионалне покретљивости радне снаге на европском тржишту рада. Сврха Еуреса
је пружање информација, саветовања и услуга посредовања
за послодавце и незапослене заинтересоване за европско тржиште рада, али и свим грађанима који сматрају да им може
користити принцип слободног кретања људи. Еурес саветници
развили су специјализовано знање о практичним, правним и
административним претпоставкама везаним за мобилност на
националном и међудржавном нивоу и ангажовани су унутар
службе за запошљавање сваке земље члана или унутар других
партнерских организација у Еурес мрежи.
Циљеви Еуреса су: развој јединственог европског тржишта
рада отвореног свим радницима земаља чланица ЕУ, међудржавна, међурегионална и међугранична размена слободних
радних места и пријава за запошљавање, као и транспарентност и размена информација о појединим националним/регионалним тржиштима рада, условима живота, образовању, као
и методологији и индикаторима на статистичком нивоу.
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Створити равнотежу понуде и тражње
Стварање равнотеже имеђу понуде послова и броја радника
обучених за те послове је неизбежно, пошто ЕУ не може да толерише стопу незапослености која износи скоро 10%. Европска комисија је и изашла са предлогом да би ојачала тржиште рада. Агенда за
нове вештине и послове биће развијена у оквиру Стратегије „Европа 2020“, која садржи сет мера за зелени развој и нова радна места.
„Морамо да опремимо људе правим вештинама за послове
којих ће бити на тржишту данас и у будућности“, рекао је европски
комесар за запошљавање, социјалну политику и инклузију Ласло
Андор (László). Представљајући документ Комисије посланицима
Европског парламента у Стразбуру, он је казао да је познато да
се неки послодавци боре да попуне слободна радна места, јер не
могу да пронађу одговарајуће обучене људе. Андор је сагласан са
тим да економска и финансијска криза отежавају ситуацију, констатујући да 23 милиона незапослених у ЕУ чини 10% радно способног становништва Уније.
„Да, криза је збрисала милионе послова. Тачно је и да се суочавамо са нарастајућом међународном конкуренцијом, али то
није изговор да избегавамо предузимање акције. Напротив! Оно
је позив да деламо и тако обликујемо нашу будућност. Стварање
већег броја послова и бољих послова је у нашим рукама“, рекао је
Андор у Стразбуру.
Комесар је рекао да ће Агенда за нове вештине и послове значајно помоћи ЕУ да оствари циљеве формулисане у Стратегији
„Европа 2020“, а који се односе на повећање запослености.
„Морамо да пружимо могућност радној снази да произведе
нове идеје и покрене нове послове. Морамо да осигурамо да ће
млађе генерације имати корист од социјалног модела који смо
развили. Потребни су нам квалитетнији послови и бољи радни услови за све запослене“, истакао је европски комесар.
Агенда за нове вештине и послове садржи предлоге за деловање у четири области: функционисање тржишта рада, вештине,
квалитет послова и услови за рад, као и отварање нових радних
места. Документ Комисије предлаже 13 специфичних мера за деловање на нивоу Европске уније. Те мере би требало да буду спроведене у сарадњи са владама држава чланица, социјалним партнерима и цивилним друштвом.
А.Б.
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Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
Адресе фИлИјАлА нсЗ

Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

Крагујевац

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

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

