www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању

У овом бројУ

Број 500
16.01.2013.

НациоНалНи акциоНи плаН
запошљавања за 2013. годиНу

ЗА БРЖЕ
ЗАПОШЉАВАЊЕ И
РАВНОМЕРНИЈИ РАЗВОЈ
НСЗ наставља са подршком послодавцима и незапосленима,
јачањем предузетништва и подизањем запошљивости, кроз
различите палете услуга

РестРуктуРиРање јавНих и
јавНо-комуНалНих пРедузећа

ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА:
СТВАРНОСТ ИЛИ
ФОРМАЛНОСТ

У наредном периоду јавна предузећа требало би
деполитизовати, реструктурирати, а у случајевима када је то
могуће пронаћи стратешког партнера, оценило је Стално радно
тело Социјално-економског савета

меРе за боРбу пРотив
НезапослеНости младих

РАЊИВА ГРУПА НА
ТРЖИШТУ РАДА
Нова иницијатива позива земље чланице Европске уније да
раде на превенцији прераног прекида образовања и помогну
младима да развију вештине потребне на тржишту рада

468

слободнИХ пословА

уводник

У ОЧЕКИВАЊУ ЕФЕКАТА
Бесплатна публикација о запошљавању
Број 500 • 16. јануар 2013. године
Економска сарадња са Турском

Партнер високог кредибилитета

3

Ефекти реструктурирања јавних и
јавно-комуналних предузећа

Деполитизација:
Стварност или формалност

4

Национални акциони план
запошљавања за 2013. годину

За брже запошљавање
и равномернији развој

Које трендове у потрази за послом
доноси 2013?

6

Слика уместо речи

8

Послови-огласи
Администрација и управа

9
10
11
13
14
17

Трговина и услуге
Грађевинарство и индустрија
Медицина и пољопривреда
Наука и образовање
Питајте НСЗ

Вишедеценијски проблем
Лиценцирање у социјалној заштити

Дозвола на шест година

Занимања недоступна осуђиванима

Изгубљено поверење

Поводом измена и допуна Закона о раду

Рај за несавесне газде
Анкета о радној снази

Реална слика или статистика
Мере за борбу против
незапослености младих

Рањива група на тржишту рада

57
58
59

Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину, средства
за реализацију мера активне политике запошљавања планирана су
у висини од 3,4 милијарде динара, што је на прошлогодишњем нивоу. Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и НСЗ
биће на располагању 1.194.976.000 и 700.000.000 динара. Поред ових
средстава, за реализацију мера АПЗ биће на располагању и средства
из буџета територијалне економије и јединица локалних самоуправа за учешће у реализацији локалних и регионалних планова запошљавања. Програми и мере активне политике запошљавања које ће
у 2013. години реализовати Национална служба за запошљавање,
утврђени Националним планом запошљавања, реализују се у складу
са Законом и правилима о контроли државне помоћи.
Стално радно тело за економска питања Социјално-економског
савета Републике Србије реализовало је у другој половини 2012. године пројекат „Ефекти реструктурирања јавних и јавно-комуналних
предузећа у Републици Србији“. Општи циљ пројекта био је истраживање ефеката досадашњег процеса реструктурирања јавних и јавно-комуналних предузећа у Србији и дефинисање смерница за даље
кораке који би за крајњи циљ имали стварање економски ефикасних
и у исто време друштвено одговорних предузећа. Истраживање је
спроведено међу директорима 94 јавна и јавно-комунална предузећа, од укупно 711 која активно послују у Србији и показало је да
је број запослених у овим предузећима остао готово исти. Међутим,
подаци које су синдикати дали говоре о томе да је број запослених
остао исти не зато што нико нови није запослен, већ зато што су и
после спроведених социјалних програма људи поново запошљавани.
Синдикати у Србији добијају све већи број притужби радника
који тврде да су их приликом склапања уговора о раду послодавци
приморали да потпишу и отказе без уписаног датума. Такве папире су шефови могли да активирају у случају болести запосленог, ако
не желе да задрже у радном односу запослену која остане у другом
стању, или да избегну исплату отпремнине. У овој пракси предњачили су власници малих фирми и предузећа, трговци и угоститељи, али
на непопуларне потезе нису била имуна ни јавна предузећа. Иако
Закон о раду не дозвољава ковертирање отказа, ова се појава тешко
открива и доказује, а закон не прописује никакву казну. Зато ће се ово
питање отворити приликом следећих разговора око измена и допуна
Закона о раду.
Европска комисија представила је документ који садржи препоруке за борбу против незапослености међу младима у ЕУ, како би
се сваком младом човеку у Унији дало право на посао, стажирање,
стручно усавршавање или рад у комбинацији с обуком. Европски
комесар за социјална питања, Ласло Андор, предложио је мере које
укључују, између осталог, издавање гаранција младима старости до
25 година да ће у року од четири месеца од завршетка образовања
или добијања отказа добити понуду за нови посао или преквалификацију.
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Економска сарадња са Турском

пАрТнЕр вИсоКоГ
КрЕдИбИлИТЕТА

Турски пословни људи су веома заинтересовани за улагања у балканске земље. Према
подацима Министарства економије Турске, економска размена ове земље са балканским
државама порасла је са 3,4 милијарде у 2002. години на 8,5 милијарди долара у прошлој години

У

земљама региона тренутно послује 1.075 турских компанија, са уложених 4,7 милијарди долара. Турци су највише инвестирали у Румунији и Бугарској, а поред бројних
билатералних споразума, међу којима и о слободној трговини, и низа сусрета привредника, улагање у Србији је
и даље доста скромно. Очекује се да нови контакти привредника
отворе нове послове и инвестиције. Економска размена између две
земље значајно је повећана. Према подацима Привредне коморе
Србије, током 2011. године износила је скоро 600 милиона долара.
Очекивано, дефицит је на страни Србије, али је извоз из наше земље
у Турску прошле године достигао рекордна 184 милиона евра. Обе
стране се слажу да постоји простор за интензивнију економску сарадњу.

ТИКА помаже Србију
Економски све јача и политички утицајнија Турска почела
је да помаже другим земљама, углавном кроз пројекте државне Агенције за међународну сарадњу и координацију - ТИКА.
Буџет ТИКЕ ове године износи 1,3 милијарде долара. Пројекте
реализују у целом свету, али најбројнији су у Азији, Африци, на
Балкану. Према речима Сердара Чама, директора ове агенције,
ТИКА је Србију помогла са четири милиона евра, првенствено
донацијама за обнову школа, пројекте у пољопривреди, као и
градњу станова у Прибоју. „Финансирамо пројекте не само у
Санџаку већ у целој Србији и не правимо разлику на основу
верске или националне припадности“, наглашава Сердар Чам.

Турска економија је у последњој деценији забележила бум и
са растом од 8,5 одсто ова земља је прва у Европи и друга у свету,
након Кине. Ове године очекују скромнији раст од четири одсто. Зафер Џаглајан, министар економије, недавно је изјавио да је Турска
успела да сруши глобалне трендове економске кризе и премаши све
зацртане планове. Упркос кризи, у новембру је забележен пораст извоза за 20 одсто у односу на исти месец 2011. године. БДП Турске
износи 772 милијарде долара, а у последњих 10 година привукла
је стране инвестиције од 120 милијарди. Незапосленост у Турској
званично износи око 10 одсто.
На питање шта је тајна економског успеха Турске, заменик министра економије Мустафа Север, у разговору са новинарима балканских медија, најпре наводи политичку стабилност, али и добар
план. Од 2002. године Турском владају АК партија и премијер Ердоган.
„Политичка стабилност је омогућила и привредни раст. Свака
наша економска мера је пажљиво планирана и остваривана. Наша
производња и тржишта сада су разноврснији, јер док смо некада
60 одсто размене имали са ЕУ, сада је то 40 одсто. Окренули смо се
новим тржиштима, Азији, Африци, Латинској Америци и зато нас
криза у ЕУ и није толико погодила“, рекао је Север. Према његовим

речима, Турска данас више извози индустријске него пољопривредне производе, а планирају развој информатике и петрохемије.
Дефицит Турске је и даље значајан, али се смањује. Са прошлогодишњих 77 милијарди, овогодишњи дефицит би требало да износи
60 милијарди. Пошто велики део чини увоз енергената, Турска планира да поради на смањењу своје енергетске зависности.
СМЦ

Улагања у инфраструктуру
Привредна сарадња између Србије и Турске из године у
годину бележи тренд раста, али ни издалека нису исцрпљене
све могућности, посебно када је реч о раније започетим преговорима и обострано исказаној жељи да се у област инфраструктуре Србије од стране Турске још значајније инвестира,
заједнички су констатовали министар саобраћаја Србије дипл.
инж. грађ. Милутин Мркоњић и амбасадор Турске Мехмет Кемал Бозај, који је после добијања амбасадорских акредитива за
прву радну посету изабрао управо ресор саобраћаја.
Констатујући да је Турска привредни партнер од највећег
кредибилитета, Мркоњић је амбасадору Мехмету Кемалу Бозају захвалио на донацији коју је његова земља приложила за
изградњу недавно отвореног „Дома културе“ у Сјеници, у висини од 270.000 евра, посредством Агенције за међународни развој и кoординацију, као и на спремности турских државних органа да инвестирају средства за изградњу значајне регионалне
саобраћајнице, деонице пута између Новог Пазара и Сјенице.
Завршетак ове саобраћајнице допринеће да се неразвијене
општине повежу на најбољи начин, и тако значајно промене и
побољшају привредни амбијент, који је сада оптерећен бројним
нерешеним инфраструктурним проблемима.

Ефекти реструктурирања јавних и јавно-комуналних предузећа

ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА:
СТВАРНОСТ ИЛИ ФОРМАЛНОСТ
У наредном периоду јавна предузећа требало би деполитизовати, реструктурирати, а у случајевима када је то
могуће пронаћи стратешког партнера, оценило је Стално радно тело Социјално-економског савета

С

тално радно тело за економска питања Социјално-економског савета Републике Србије реализовало је у другој половини 2012. године пројекат „Ефекти реструктурирања јавних и јавно-комуналних предузећа у Републици Србији“,
уз подршку организације SOLIDAR SUISSE Swiss Labour
Assistance SLA. Општи циљ пројекта био је истраживање ефеката
досадашњег процеса реструктурирања јавних и јавно-комуналних предузећа у Србији и дефинисање смерница за даље кораке
који би за крајњи циљ имали стварање економски ефикасних и
у исто време друштвено одговорних предузећа. Истраживање је
спроведено међу директорима 94 јавна и јавно-комунална предузећа, од укупно 711 која активно послују у Србији.

Највећи дужници
Јавна и јавно-комунална предузећа би у наредном периоду
требало деполитизовати, донети стратегију реструктурирања, а у
оправданим случајевима пронаћи стратешког партнера, оценили
су чланови Сталног радног тела за економска питања Социјалноекономског савета, на представљању резултата пројекта у београдском Медија центру. Истраживање је показало да је до 2005.
године у јавно и јавно-комуналним предузећима примећен пораст
броја запослених, али да после 2005. број запослених опада.
Када се погледају појединачно нека од предузећа која су обухваћена анкетом, број запослених, у периоду 2000. до 2012. године,
највише је повећан у ЈП „Службени гласник“ из Београда (702,04
одсто) ЈКП „Стан“ из Новог Сада (218,18 одсто), ЈКП „Лисје“ из Новог
Сада (177,14 одсто), ЈКП „Чистоћа“ из Старе Пазове (106,66 одсто),
ЈКП „Градска топлана“ из Ниша (104,2 одсто).

У затвореном кругу
„Пословање ових предузећа одвија се у затвореном кругу
у коме су управо она највећи дужници за наручене производе и
услуге компанијама приватног сектора, а онда та иста приватна
предузећа имају значајна дуговања према јавним предузећима
на име комуналних услуга. Као трећи актер овог затвореног круга интервенише држава субвенцијама из буџета, како би помогла јавна предузећа чији је оснивач, гарантовала одржање радних
места и исплату зарада“, нагласио је Драгољуб Рајић, из Уније
послодаваца Србије, који је уједно и члан Сталног радног тела за
економска питања Социјално-економског савета Републике Србије. Он је нагласио да у том кругу највише трпи приватни сектор,
што се касније одражава и на стално опадање броја запослених.
Рајић је нагласио и да је велики проблем што број субвенционисаних јавних предузећа од 2005. године непрестано расте. Такође,
већином ових предузећа управљају управни и надзорни одбори
који имају од 5 до 11 чланова, док се у приватним компанијама
овај број креће од 3 до 5.
„И поред већег броја чланова ефикасност је мала, па треба
увести већи ниво менаџерског управљања. Надам се да ће нови
Закон о јавним предузећима поправити ово стање. Добро и стратешки спроведено реструктурирање или приватизација довели
би до стабилизације стања или привлачења правих стратешких
партнера“, закључио је Рајић и навео да су испитаници у истраживању као највеће проблеме у пословању навели смањење броја
привредних субјеката, несолвентност, цене комуналних услуга,
нелојалну конкуренцију и диспропорцију цене производа и репроматеријала.

Низ негативних ефеката

Од укупно 94 предузећа обухваћена истраживањем, 77 су
доставила податак да имају дуговања према повериоцима, а
укупна дуговања тих предузећа износе 95,152 милијарде динара.
Ова дуговања су посебно изражена у срединама у којима су цене
ових услуга нереално велике, нарочито за привредне субјекте.
Јавна предузећа са највећим дуговањима обухваћена овом
анкетом су: ЈП „Железнице Србије“ са 74,147 милијарди динара,
ЈП ПТТ „Србија“ са 8,77 милијарди динара, ЈП „Електромреже Србије“ са 3,072 милијарде динара, ЈКП „Градска топлана“ из Ниша са
8,175 милијарди динара.
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Представници синдиката 91 јавног и јавно-комуналног предузећа такође су учествовали у овом истраживању, које је показало да је број запослених у тим предузећима остао готово исти.
Међутим, подаци које су синдикати дали говоре о томе да је број
запослених остао исти не зато што нико нови није запослен, већ
зато што су и после спроведених социјалних програма људи поново запошљавани.
„Већина анкетираних верује да су њихова права данас повољнија у односу на 2005. годину, док је просечна зарада запослених
у тим предузећима данас већа него 2005. у просеку за 71,88 одсто,
што је посебно видљиво у предузећима која се ослањају на републички буџет. Такође, кашњења у исплати плата су минимална“, нагласио је Зоран Ристић, из УГС „Независност“, такође члан
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Сталног радног тела за економска питања Социјално-економског
савета Републике Србије. Он је напоменуо да флексибилни облици
запошљавања готово и да нису присутни, док је степен сигурности радника велики и већина предузећа има колективне уговоре. Нешто веће отпуштање радника присутно је у предузећима у
којима су споредне делатности приватизоване или повериле своју
делатност.
„Готово 95 посто испитаника сматра да реструктурирање у
њиховим предузећима није обављено и као највећу кочницу виде
политизацију. Негативан став према уласку приватног капитала
има 63 одсто испитаника, што образлажу уверењем да би уласком
приватног капитала дошло до повећања цена услуга, отпуштања
радника и низа других негативних ефеката, као што су извлачење
капитала или уништавање предузећа“, рекао је Зоран Ристић.
Истраживање је спроведено и међу јединицама локалне самоуправе. Послата су 23 упитника, на која је одговорило 39% градова, а анализом је обухваћено 14.500 запослених.
„Представници локалних самоуправа истичу да је приметан
раст броја предузећа и запослених, а постоје предузећа која су
константно на субвенцијама, попут локалних телевизија. Зараде
су редовне и крећу се од 22 до 67 хиљада динара, највише су у
сектору урбанизма и изградње, а најниже у локалним медијским
кућама. Само једна трећина предузећа спремна је за довођење
нових власника или партнера“, каже Данијела Рајковић, из Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.
Учесници скупа су се сложили да је неопходно прво донети
праву стратегију реструктурирања предузећа, па тек онда закон
о јавним предузећима, концесији или јавно-приватном партнерству, што је у Србији управо обрнуто.

Закон о јавним предузећима
Према Предлогу закона о јавним предузећима, чији је предлагач Влада Србије, држава се суштински повлачи из управљања
јавним предузећима и то препушта професионалцима. Уводе се
јавни конкурси за директоре, а укидају се управни одбори. Поставља се питање да ли ће нови закон спречити злоупотребе које
су постојале до сада - да ли ћемо у јавним предузећима имати
партијске кадрове, намештене тендере за „пријатељске“ фирме и
спонзорисања без икаквих критеријума.
До краја марта биће расписани конкурси за избор директора свих државних фирми. Више неће бити управних одбора, а рад
јавних предузећа биће нешто транспарентнији него до сада. Међутим, све што је требало да спречи уплитање страначких интереса
у рад јавних прдузећа или је избачено из предложеног текста или
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никад није ни постало његов део, па ће чланови партија моћи да
седе на готово свим руководећим позицијама у предузећима на
које их поставља влада.
Драган Добрашиновић, из Коалиције за надзор јавних финансија, не верује да ће доћи до избора стручњака.
„Иако ће бити организовани јавни конкурси за места директора, тешко да ће бити изабрани они са најбољим биографијама. Јавна предузећа ће остати губиташи, а партије ће као и до сада бити
на добитку“, сматра Добрашиновић и подсећа да у закону постоји
одредба да страначки функционери могу да постану директори
предузећа, али ако претходно замрзну свој статус у партији, што,
према његовим речима, ништа не мења, јер важи само за избор
директора републичких јавних предузећа, а не и за локална предузећа.
„Објективно гледано, ништа се новим законом неће променити. Јавна предузећа и даље ће остати плен партијских елита. Ни
ова, а ни будућа власт неће се другачије понашати у односу на претходну и тако ће остати све док се не смање државне ингеренције
над јавним предузећима“, сматра Ђорђе Вуковић из „Цесида“.
У Скупштини је прошао амандман Либерално-демократске
партије да је забрањено да редован посао јавних предузећа буде
коришћен у кампањи.
„То значи да за време кампање председник државе или неки
министар не би требало да отвара мостове или долази на почетак
радова на асфалтирању путева“, објашњава посланик ЛДП Иван
Андрић, али додаје да је казна за то само јавна осуда.
Функционер СНС Зоран Бабић је за РТС рекао да се тим законом омогућава и да свако ко не ради добро свој посао буде смењен,
прецизиравши да је дефинисано и разрешење директора јавних
предузећа.
„Постоји годишњи план рада и функционисања јавних предузећа. Сваки директор и надзорни одбор имају обавезу да усвоје
план рада за годину дана. Уколико се планирано не одради, биће
смењени“, рекао је Бабић и објаснио да према том правном акту
директоре разрешава Влада Србије, уколико је оснивач јавног предузећа или јединице локалне самоуправе или аутономне покрајине.
Александра Јерков, рекла је да се стиче утисак да се тим законом врши департизација јавних предузећа и притисак на професионалце.
„Влада може да смени директора ако даје непотпуне изјаве
- ако то није притисак на професионалце који ће да се пријаве на
конкурс и које закон не спречава да буду у странкама уколико
замрзну функцију, не знам шта је онда притисак“, рекла је Јерков.
Представник УРС Саша Милетић одбацио је ово тумачење као
потпуно погрешно, истакавши да нови закон представља огроман
корак напред у департизацији јавних предузећа.
„Савршенство није нешто што је условљено овим законом, али
је неоспорно да представља огроман корак унапред у односу на
постојећи систем јавних предузећа, јер департизацију спроводи
на тај начин што уводи критеријум стручности за директора, надзорни одбор и конкурсну комисију“, рекао је Милетић.
Дејан Николић, потпредседник Демократске странке, сматра
да се тај закон не бави департизацијом, већ само ствара привид
департизације.
„Закон се бави стварањем једног привида департизације од
странака које су на тој теми прешле (изборни) цензус“, рекао је
Николић, оценивши да међу странкама владајуће коалиције не
постоји јасна воља да се одредбе закона испоштују.
А.Бачевић
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Национални акциони план запошљавања за 2013. годину

ЗА БРЖЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ
И РАВНОМЕРНИЈИ РАЗВОЈ

Дефинисани су критеријуми за учешће у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања предвиђених у локалним акционим плановима. НСЗ наставља са подршком
послодавцима и незапосленима, јачањем предузетништва и подизањем запошљивости, кроз
различите палете услуга

З

аконом о буџету Републике Србије за 2013. годину, средства за реализацију мера активне политике запошљавања
(АПЗ) планирана су у висини од 3,4 милијарде динара, што
је на прошлогодишњем нивоу. Подстицање запошљавања
и професионална рехабилитација особа са инвалидитетом финансирају се из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом.
Предлогом закона о буџету РС за 2013. годину, Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике и НСЗ биће на располагању
1.194.976.000 и 700.000.000 динара. Поред ових средстава, за реализацију мера АПЗ биће на располагању и средства из буџета
територијалне економије и јединица локалних самоуправа за
учешће у реализацији локалних и регионалних планова запошљавања. Програми и мере активне политике запошљавања које ће у
2013. години реализовати Национална служба за запошљавање,
утврђени Националним планом запошљавања, реализују се у
складу са Законом и правилима о контроли државне помоћи.

Подршка отварању нових радних места
Субвенције за запошљавање додељују се послодавцима који
припадају приватном сектору и запошљавају незапослене на новоотвореним радним местима. Субвенција се исплаћује у једнократном износу, ради запошљавања до 50 незапослених лица која
су пријављена на евиденцију НСЗ. Изузетно, субвенција се може
одобрити за запошљавање преко 50 незапослених лица, ради
уједначавања регионалног развоја, уклањања диспаритета на
тржишту рада и већег степена запошљавања у оквиру гринфилд
и браунфилд инвестиција. Уколико се на новоотвореним радним
местима запошљавају особе са инвалидитетом, субвенцију могу
користити и послодавци из јавног сектора.
Висина субвенција се утврђује према степену развијености
јединица локалне самоуправе, утврђеном у складу са посебним
прописом Владе, и у 2013. години износи: за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и девастирана подручја (степен развијености испод 50% републичког просека) - 400.000 динара по кориснику када се запошљава 11 и више
лица, односно 300.000 динара када се запошљава до 10 лица; за
трећу групу развијености (од 60% до 80% републичког просека)
предвиђено је 200.000 динара по кориснику, док је за другу групу
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(од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице локалне самоуправе висина субвенционисаних средстава по кориснику
100.000 динара.
У случају запошљавања особа са инвалидитетом висина субвенције износи: за четврту групу и девастирана подручја - 400.000
динара по кориснику без обзира на број лица која се запошљавају,
за трећу групу намењена су средства од 250.000 по кориснику,
док за остале јединице локалне самоуправе и другу групу висина
средстава износи 150.000 динара по кориснику.

Подстицање самозапошљавања
Подршка самозапошљавању подразумева пружање стручне помоћи, обуку за незапослено лице и субвенцију за самозапошљавање. Средства за самозапошљавање се одобравају у виду
субвенције ради оснивања радње, задруге или другог облика
предузетништва од стране незапосленог или удруживањем више
незапослених, као и за оснивање привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Субвенција се у 2013. години
одобрава у једнократном износу од 160.000 динара по кориснику,
осим у случају самозапошљавања особа са инвалидитетом, када
се субвенција одобрава у једнократном износу од 200.000 динара
по кориснику. Кориснику новчане накнаде може се исплатити новчана накнада у једнократном износу у случају самозапошљавања.
Стручну помоћ у циљу подстицања самозапошљавања незапослени остварује кроз информативне и саветодавне услуге у
пословним центрима и обуке из предузетништва, укључујући и
социјално предузетништво и задругарство. Подршка предузетницима у првим годинама пословања се реализује кроз менторинг
програм и специјалистичке обуке.
Додатно образовање и обуке су активне мере којима се незапосленом и запосленом за чијим радом је престала потреба код
послодавца пружа могућност да кроз процес теоријског и практичног оспособљавања стекне нова знања и вештине за запошљавање или самозапошљавање.
Програм стручне праксе обухвата стицање практичних знања
и вештина за самосталан рад у струци, без заснивања радног односа, а намењен је незапосленим лицима без радног искуства у
струци, са најмање средњим образовањем.
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Програм стицања практичних знања обухвата обављање конкретних послова, стицањем знања и вештина за рад, заснивањем
радног односа код послодавца, а намењен је лицима без квалификација која су завршила обуку или функционално основно образовање одраслих.

Мере за подизање запошљивости
Пакет услуга за младе подразумева да НСЗ у прва три месеца од пријаве младе особе на евиденцију незапослених изврши
процену запошљивости лица, затим утврди индивидуални план
запошљавања и одреди мере које су најпогодније за активацију
и подизање запошљивости, а затим понуди посао или другу меру
активне политике која може да помогне у запошљавању. Младима
ће бити на располагању саветовање, стручна пракса, обука, субвенције за самозапошљавање, као и различити облици подршке
развоју предузетништва.
Пакет услуга за вишкове запослених подразумева да НСЗ након пријаве вишкова на евиденцију незапослених изврши процену запошљивости лица, затим утврди индивидуални план запошљавања, а онда одреди мере које су најпогодније за активацију
и унапређење запошљивости. Могуће је организовати и посебно
информисање о могућностима и предностима улагања отпремнина у самозапошљавање, удруживању отпремнина ради запошљавања, коришћењу лизинга и франшизинга. Предвиђено је повећано укључивање вишкова у програме и мере активне политике
запошљавања, пре свега у обуке.
Јавни радови ће се организовати у циљу запошљавања незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради
остваривања одређеног друштвеног интереса.
Национална служба за запошљавање ће суфинансирати и
програме и мере активне политике запошљавања које су предвиђене локалним акционим плановима запошљавања, средствима из републичког буџета, по захтеву територијалне аутономије
или јединице локалне самоуправе и подстицати социјално предузетништво и задругарство.

Позив локалним самоуправама
Национални акциони план запошљавања за 2013. годину
дефинише критеријуме за учешће у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених у локалним
акционим плановима, средствима из републичког буџета. Крајем
децембра прошле године Министарство рада, запошљавања и социјалне политике позвало је и јединице локалне самоуправе да се
укључе у суфинансирање програма или мера активне политике
запошљавања у 2013. години. Локални акциони план запошљавања мора бити у сагласности са Националним акционим планом
запошљавања за 2013. годину, односно са покрајинским акционим
планом запошљавања.
Јединица локалне самоуправе, односно територијална аутономија која у оквиру локалног акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање
одређеног програма или мере активне политике запошљавања,
може поднети захтев за учешће у финансирању тог програма или
мере. Одобрава се учешће у финансирању следећих програма
или мера АПЗ: субвенције за самозапошљавање, субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима,

Бесплатна публикација о запошљавању

стручна пракса ради стицања практичних знања и вештина за самосталан рад у струци, без заснивања радног односа, и то за лица
са најмање средњим образовањем, без обзира на године живота,
стицање практичних знања уз заснивање радног односа и јавни
радови.
Услов за одобравање учешћа у финансирању програма или
мера АПЗ је да територијална аутономија, односно јединица локалне самоуправе, има формиран локални савет за запошљавање,
донет локални акциони план запошљавања за 2013. годину, обезбеђено више од половине потребних средства за финансирање
одређеног програма или мера АПЗ. Изузетно, уколико се ради о
неразвијеној општини, министар надлежан за послове запошљавања, у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај
незапослености, може одобрити учешће у финансирању и ако је
обезбеђено мање од половине потребних средстава. Битан услов
је и да јединице локалне самоуправе имају усклађене програме
или мере АПЗ са приоритетима и циљевима локалног економског
развоја и локалног тржишта рада.
Критеријуми на основу којих се одобрава учешће у финансирању програма или мера су: степен развијености општине, индикатори на локалном тржишту рада и предвиђени ефекат програма
или мера и економска оправданост. Приоритет за учешће у финансирању програма или мера АПЗ у 2013. години имају: неразвијене
јединице локалне самоуправе утврђене у складу са посебним прописом Владе, програми и мере предвиђени локалним акционим
плановима запошљавања који укључују теже запошљива лица и
лица у стању социјалне потребе и захтеви поднети од стране јединица локалних самоуправа које су формирале локални савет за
подручје више јединица локалних самоуправа и усвојиле заједнички план запошљавања за то подручје.
За доделу средстава неопходно је поднети захтев за учешће у
финансирању програма или мера активне политике запошљавања
у 2013. години, одлуку надлежног органа о формирању локалног
савета за запошљавање и локални акциони план запошљавања за
2013. годину. Захтев за учешће у финансирању програма или мера
активне политике запошљавања у 2013. години јединица локалне
самоуправе или територијалне аутономије подноси Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике, преко надлежне филијале Националне службе за запошљавање.
Образац захтева може се преузети на сајту www.nsz.gov.rs и у
просторијама филијала Националне службе за запошљавање. Рок
за подношење захтева је 31. јануар 2013. године. Испуњеност услова за учешће у финансирању програма и мера АПЗ, у складу са
критеријумима, проверава Национална служба за запошљавање,
тако што прегледа приспеле захтеве и даје предлог на поднете
захтеве Министарству рада запошљавања и социјалне политике, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење захтева.
Министар надлежан за послове запошљавања одлучује о захтеву територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе и
одлуку доставља Националној служби за запошљавање на даљу
надлежност.
СМЦ

Финансирање
инвестиционих пројеката
Влада Србије је Уредбом о привлачењу директних инвестиција, од 2006. до сада, дала подстицаје за близу 220 пројеката, којима је отворено више од 40.000 радних места. Европска
унија је донирала преко 60 милиона евра помоћи за пројекте
запошљавања и социјалне интеграције избеглих, интерно расељених, особа са инвалидитетом, младих и других угрожених
у Србији, а у 2013. години планира да дода још око 15 милиона евра за ове намене. Бесповратна финансијска средства
додељују се домаћим или међународним компанијама за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору,
сектору услуга, које могу бити предмет међународне трговине,
као и за стратешке пројекте из области туризма. Ови подстицаји отварају на хиљаде нових радних места, што је за Србију
веома битно. Према подацима Агенције за страна улагања и
промоцију извоза, до сада је 115 домаћих и 107 страних компанија добило финансијске подстицаје, чиме су не само обезбеђена нова радна места, већ и додатни буџетски приходи, кроз
порезе и доприносе.
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Које трендове у потрази за послом доноси 2013?

СЛИКА
УМЕСТО РЕЧИ
Визуелни медији су у порасту, што ће свакако
утицати и на начин на који тражимо посао.
Саставите резиме у виду инфографике,
припремите видео CV, на друштвеним
профилима истакните информације о својим
професионалним достигнућима

П

оред начина на који ће друштвени медији променити
бизнис током ове године, технологија постепено мења
и начин на који тражимо посао. Давно је прошло време слања откуцаних, одштампаних радних биографија
потенцијалном послодавцу, а ево које трендове би 2013.
могла да донесе у потрази за послом.

Визуелно је у фокусу
Визуелни медији су у порасту, што ће свакако утицати и на
начин на који тражимо посао. Друштвени медиј који је најбрже
достигао цифру од 10 милиона посета на месечном нивоу је „Пинтерест“, чији су основни садржај фотографије пропраћене минималним текстом. Они који су у потрази за послом не би требало
да превиде моћ визуелних медија. Шта то значи када је у питању
потрага за новим послом? Обратите пажњу на фотографију у оквиру свог „Линкдин“ (LinkedIn) профила, а уколико сте мало смелији,
саставите резиме у виду инфографике. На овај начин ваше вештине и квалификације биће доступне у визуелном формату који је
погодан за дељење. Такође, себе као професионалца можете да
представите и у оквиру видео CV-а.

Потрага за послом биће више друштвена
У протеклих неколико година друштвени медији постали су
део свакодневног живота, а током ове постаће још значајнији у
потрази за послом. Око 92 одсто особа које регрутују нову радну
снагу признаје да користи друштвене медије како би попунили
упражњене позиције и истражили кандидате. Стога, ако већ нисте, прикључите се свим главним друштвеним мрежама, а уколико поседујете профиле не заборавите да их „очистите“ од неприкладних слика и статусних порука и замените информацијама о
својим професионалним достигнућима. Како простор друштвених
медија никад не остаје статичан превише дуго, обратите пажњу на
нове „звезде“ друштвеног повезивања.
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Специјализовани простори
за сваку индустрију
Иако су још увек доминантни сајтови на којима се оглашава
потрага за новом радном снагом у свим могућим областима, све
више се увиђају предности посебних ниша за сваку сферу пословања. Поред тога што ће овакви специјализовани простори омогућити лакшу претрагу за идеалном позицијом у одређеној бранши и кандидати би требало да се фокусирају на оно што их заиста
интересује и у чему могу да се истакну. Уместо на оне који могу
да обављају све пословне задатке, током 2013. послодавци ће се
фокусирати на потрагу за специјалистима.
Извор: www.bizlife.rs

Како одговорити на најважније питање
на разговору за посао?

НАЈЈАЧИ АДУТ
Разговори за посао најчешће почињу реченицом: „Кажите
нам нешто више о себи“. Сврха овог питања је да се провери
како кандидати реагују у неструктурираним ситуацијама, на
који начин арткулишу своја претходна искуства, колико су сигурни док говоре о њима, као и какав утисак би оставили на
људе са којима долазе у контакт током пословања. Одговор на
ово питање такође даје потенцијалном послодавцу увид у оно
што сматрате битним.
Већини људи који су у потрази за послом ово је тешко питање, јер губе из вида да им се на овај начин пружа могућност
да себе опишу у позитивном светлу, истакну своје најзначајније вештине, способности и фокусирају интервју на своје најјаче адуте.
Постоји много начина да се на ово питање тачно одговори и само један погрешан - питањем: „Шта желите да знате?“.
Овакав одговор може да укаже да се нисте припремили за разговор и наведе на претпоставку да нећете бити припремљени ни за посао који би требало да обављате. Неопходно је да
добро осмислите одговор на ово питање, увежбајте га, а када
вам буде постављено, постарајте се да у вашем одговору буде и
самопоуздања и сталожености.
Како бисте дали прави одговор усредсредите се на оно
што највише интересује потенцијалног послодавца и истакните своје најважније успехе. Највећа грешка коју праве многи
је претпоставка да потенцијални послодавац жели да упозна
кандидата као особу. Оставите за неке друге приче генералне
ствари вашег живота и усредсредите се на ситуације које могу
да помогну у послу за који сте аплицирали. Послодавца интересује чиме можете допринети организацији, како се уклапате
у тим.
Уколико кажете да вас окружење описује као упорну особу, поткрепите изјаву и неким примером који ће описати како
сте упорни у постизању циљева. Стручњаци саветују да нешто
више о себи испричате у свега два минута. Будите сажети и
помените три најважније ствари, у кратким цртама. Циљ је да
заинтригирате послодавца.
Уколико овом питању приступите озбиљно и са припремом, пружићете добар одговор који ће вам помоћи да подесите
тон и правац остатка интервјуа.

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

468
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
бор

гРад лесковац
гРадска упРава за
опште послове

16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

општиНска упРава
општиНе НеготиН
19300 Неготин
Трг Стевана Мокрањца 1

Управни послови у области
грађевинарства и урбанизма
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
грађевински или архитектонски факултет, три године радног искуства и положен државни стручни испит за рад у
органима управе.

Послови јавних набавки
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
правни, економски или један од факултета друштвених наука, три године радног искуства и положен државни стручни
испит за рад у органима управе.

Послови из области
пољопривреде и развоја села

Дипломирани правникприправник за послове
пружања правне помоћи
грађанима

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани правник. Уз пријаву на
оглас поднети следећу документацију:
оригинал или оверену фотокопију дипломе правног факултета (VII степен); извод
из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци);
оверену фотокопију радне књижице;
лекарско уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Пријава на оглас, са доказима о
испуњавању услова, подноси се у року
од 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу: Градска управа за опште
послове, Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
пољопривредни факултет, три године радног искуства и положен државни
стручни испит за рад у органима управе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити:
уверење о држављанству, фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у органима управе, потврду о радном искуству, уверење да кандидати нису осуђивани за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које их
чини неподобним за обављање послова
у државном органу и уверење о здравственој способности. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве на оглас,
са потпуном документацијом, доставити
Служби за заједничке послове, Општинског услужног центра и информатике
Општинске управе Општине Неготин, Трг
Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин.

Обука за
активнО
тражење
пОсла
10

ба да достави: диплому о стручној спреми; доказ о поседовању возачке дозволе; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење да није
осуђиван, односно да се против њега не
води истрага; лекарско уверење.

лЕсКовАц

нИш

цеНтаР за социјалНи Рад
општиНе гаЏиН хаН
18240 Гаџин Хан
тел. 018/860-050

Геронтодомаћица

на одређено време од 3 месеца,
за рад на пројекту „Старимо уз
подршку“
15 извршилаца
УСЛОВИ: незапослено лице са евиденције Националне службе за запошљавање, без обзира на степен и врсту
стручне спреме. Кандидат уз пријаву
треба да достави: диплому о стручној
спреми; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење да
није осуђиван, односно да се против
њега не води истрага; лекарско уверење.

Возач

на одређено време од 3 месеца,
за рад на пројекту „Старимо уз
подршку“
УСЛОВИ: средња стручна спрема, незапослено лице са евиденције Националне службе за запошљавање; положен
возачки испит. Кандидат уз пријаву тре-

| Број 500 | 16.01.2013.

сомбор

поНиштење огласа
месНа заједНица
деРоње
25254 Дероње
Краља Александра 42
тел. 025/87-233

Оглас објављен 03.01.2013. године
у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

јкп „РадНик“

25223 Сивац, Маршала Тита 186
тел. 025/711-119

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему и једну годину радног искуства у струци или средњу стручну спрему
и две године радног искуства у струци.
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже:
оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, потврду о радном стажу, краћу биографију, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије. Фотокопије морају
бити оверене, а уверења не смеју бити
старија од шест месеци од дана објављивања конкурса. Потребно је да кандидат
поседује организаторске способности и
смисао за руковођење и да приложи програм рада за период од четири године.
Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Документацију слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за
директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

општиНска упРава
општиНе апатиН

25260 Апатин, Српских владара 29
тел. 025/772-122
е-mail: nacelnik@soаpatin.оrg

Послови информатичког
одржавања
УСЛОВИ: Посебни услови: висока стручна спрема-VII/1 степен стручне спреме,
информатички смер; 1 година радног
искуства; положен стручни испит за рад
у органима државне управе. Општи услови: да је кандидат држављанин Републи-
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ке Србије-уверење о држављанству; 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-уверење суда; да има
општу здравствену способност-лекарско уверење. Пријаву са оригиналним
документима или овереним фотокопијама, као доказима о испуњавању услова,
не старијим од 6 месеци, доставити на
горенаведену адресу Општинске управе
Општине Апатин. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

сУбоТИцА

гРад суботица
гРадска упРава
секРетаРијат за
општу упРаву и
заједНиЧке послове
слуЖба за пРописе,
јавНе Набавке и
опште послове
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

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

високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, без
радног искуства и други општи услови
предвиђени чл. 6 Закона о радним односима у државним органима.

УжИцЕ

општиНско веће
општиНе ЧајетиНа
31310 Чајетина
Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Заменик начелника Општинске
управе Чајетина
УСЛОВИ: дипломирани правник са положеним стручним испитом за рад у државним органима и најмање 5 година радног
искуства у струци. Уз пријаву кандидат је
обавезан да поред доказа о испуњавању
посебних услова (оверена фотокопија
дипломе, уверење о положеном стручном испиту, уверење о радном искуству),
приложи и доказе о испуњавању општих
услова: уверење да је држављанин РС;
доказ да има општу здравствену способност; доказ да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова за рад у државном органу. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

в рА њ Е

ОСТАЛО: Извршиоци наведени у овом
огласу примају се у Општинској управи
Општине Владичин Хан у својству приправника-волонтера ради стручног оспособљавања у трајању од 12 месеци, без заснивања радног односа и не примају плату,
а друга права, обавезе и одговорности из
радног односа утврђују се уговором који
са њима закључује начелник Општинске
управе Општине Владичин Хан. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Трговина и услуге
обућаРска Радња
„гиле“
Сокобања, А. Маркишића 10
тел. 063/8734-985

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

општиНска упРава
општиНе
владиЧиН хаН
17510 Владичин Хан
Светосавска 1
тел. 017/473-142

Dоо „CM LOGISTIC
MANAGMENT“

Нормативно-правни послови
УСЛОВИ: висока школска спрема-правни
факултет, стечено високо образовање на
основним студијама у трајању најмање
4 године, без радног искуства и други
општи услови предвиђени чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима.

Послови подстицаја
предузетништва
УСЛОВИ: висока школска спрема-правни
факултет, економски факултет, факултет
пословне економије, факултет за услужни бизнис, стечено високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, без радног искуства и
други општи услови предвиђени чл. 6
Закона о радним односима у државним
органима.

Послови подстицаја локалног
економског развоја

11000 Београд
Булевар Михајла Пупина 165
е-mail: tatjana.penkо@citymail.rs

Извршилац за рад на машини
за плетење
за рад у Новом Саду, на одређено
време 3 месеца
7 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању. Рок за пријављивање је 15 дана.

ВАША
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs

УСЛОВИ: висока школска спрема-правни
факултет, економски факултет, стечено
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„сава“ ЖивотНо
осигуРање ад

сековет гРупа

Консултант у продаји животних
осигурања

Млађи саветник

32000 Чачак, Браће Глишића 5
тел. 032/342-880

на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без
обзира на занимање. Лице које се ангажује треба да поседује: амбициозност,
упорност, комуникативност; позитиван
став за рад у тиму и са тимом; усмереност ка остваривању постављених планских циљева; развијање и унапређење
продаје производа животног осигурања
у региону. Минимални услови које кандидат треба да испуњава: средња стручна спрема, рад у МS Оffice програмима
(Wоrd, Еxcel, Оutlook); пожељно основно познавање енглеског језика. Заинтересовани кандидати CV са мотивационим писмом треба да пошаљу на e-mail:
оglas.szo.cacak@sava-оsiguranje.rs или да
доставе лично на адресу послодавца у
Чачку. Рок за достављање је 31.01.2013.
године.

„BALKAN оIL“
Dоо кRALJEVO

36000 Краљево, Кaрађорђева 79
е-mail: balkanoilposao@gmail.com

Службеник за послове у
међународном транспорту
Опис посла: уговарање међународног
транспорта, креирање документације,
наплата потраживања.
УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме (превасходно економског усмерења);
одлично познавање рада на рачунару,
познавање енглеског језика (предност),
пожељно радно искуство. Биографије
слати на е-mail: balkanoilposao@gmail.
com, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

Најкраћи пут
до посла

26000 Панчево, Цара Лазара 3
тел. 063/511-761
e-mail: nrukavina@ekovet.hr

Опис посла: млађи саветник на консултантским пословима.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије, возачка
дозвола „Б“ категорије, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel,
Оutlook), енглески језик-средњи ниво.
Место рада је у Панчеву. Предност имају
кандидати женског пола и без радног
искуства. Услови рада: теренски рад, рад
ван просторија послодавца, обезбеђен
превоз, смештај и исхрана, пробни рад
3 месеца. Послодавац ће организовати
обуку, школовање и практичан рад на
консултантским пословима. Конкурс је
отворен до 31.01.2013. године. Пријаве слати на e-mail: nrukavina@ekovet.
hr. Лица заинтересована за ово радно
место могу се информисати код саветника за запошљавање Татјане Ђурица, број
телефона: 013/306-803.

„DELTEX“ Dоо

21000 Нови Сад, Царинска 1
тел. 021/6614-311
е-mail: novako@open.telekom.rs

2 извршиоца

Мушки фризер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 6
месеци радног искуства на наведеним
пословима; заинтересовани за олакшице
по чл. 45 - лица до 30 и преко 45 година.
Кандидати треба да се јаве на број телефона: 069/2022-339. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
огласа.

„SELLGATE“ Dоо

11070 Нови Београд
Омладинских бригада 90а
тел. 011/3533-555

Оператер у кол-центру

на одређено време од 12 месеци
20 извршилаца
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне
спреме, без обзира на занимање; пробни рад 2 месеца; обавезно знање немачког језика на средњем или вишем нивоу.
Кандидати треба да се јаве на број телефона: 011/3533-555 или биографију доставити на е-mail: hrdepartment@sellgate.
cо.rs. Оглас је отворен до 21.01.2013.
године.

„ФиоРаНо“ доо

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, радно искуство у комерцијалним и
сличним пословима минимум 2 године;
информатичко образовање.

Асистент менаџер продаје
УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, радно искуство у комерцијалним,
административним и сличним пословима
минимум 2 године; информатичко образовање.

за рад у Београду, Нишу, Крагујевцу,
Суботици и Новом Саду
5 извршилаца
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11000 Београд
Венизелосова 15
тел. 069/2022-339

Оперативни менаџер продаје

Агент продаје

Сајмови
запошљавања

сФР за мушкаРце
гајиН будимиР

УСЛОВИ: висока, виша или средња стручна спрема, радно искуство на пословима
продаје; познавање МS Оffice програма;
возачка дозвола „Б“ категорије (активан
возач).
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25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 025/467-502
e-mail: dusica.zivanovic@fiorano.rs

Технички секретар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
економски техничар; административни
техничар; матурант гимназије језичког
или друштвеног смера; пријем поште;
заказивање хотелског смештаја пословним партнерима; састављање дописа;
возачка дозвола“Б“ категорије; основна
информатичка обука (Windows, Word,
Еxcel, Еxplorer, Оutlook); енглески језиквиши или конверзацијски ниво; италијански језик-виши или конверзацијски ниво.
Задаци радног места: набавка канцеларијског материјала и издавање истог;
пријем странака; слање поште и пријем
исте. Контакт са послодавцем мејлом или
на горенаведени број телефона. Рок за
пријаву је до 31.01.2013. године.

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

Грађевинарство и индустрија

Грађевинарство
и индустрија
пРедузеће за
геотехНику и
иНЖењеРиНг
„геосоНдаЖа“ доо

гРаЂевиНско пРедузеће
„слобода „ад

трати. Уз пријаву на конкурс приложити:
оверену фотокопију дипломе; уверење
о држављанству; уверење о неосуђиваности; CV. Лекарско уверење се подноси
приликом закључивања уговора о раду.

11500 Обреновац
Саве Ковачевића бб
тел. 011/8720-136
e-mail: gp.sloboda@open.telekom.rs

Зидар

2 извршиоца

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

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, КВ или ПК зидар, са најмање 1 годином радног искуства на зидарским пословима, пробни рад 3 месеца.

Дипломирани инжењер
геологије

Тесар

Место рада: Ниш и подручје Републике
Србије.
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.

„GLODEX“ DOO

22000 Сремска Митровица
Кузминска 64
тел. 063/7798-609

Машински инжењер или
техничар
УСЛОВИ: машински инжењер или техничар, са радним искуством и минимум
средњом стручном спремом. CV послати
на e-mail: nikola.64@open.telekom.rs или
доћи лично. У обзир долазе кандидати са
пребивалиштем на територији Сремске
Митровице. Рок за достављање пријава
је 15 дана од дана објављивања. За све
додатне информације јавити са на број
тел. 063/7798-609.

Металостругар
УСЛОВИ:
металостругар,
са
радним искуством. CV послати на e-mail:
nikola.64@open.telekom.rs или доћи лично. У обзир долазе кандидати са пребивалиштем на територији Сремске Митровице. Рок за достављање пријава је 15
дана од дана објављивања. За све додатне информације јавити са на број тел.
063/7798-609.

„тпс“ доо
Нови кНеЖевац
23330 Нови Кнежевац
Немањина 102
е-mail: info.tps@cimos.еu

Вођа производње

2 извршиоца
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, КВ или ПК тесар, са најмање 1 годином радног искуства на тесарским пословима, пробни рад 3 месеца.
ОСТАЛО: Контакт особа: Ненад Кокановић, тел. 060/3332-368. Рок за пријављивање је 15 дана.

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне
спреме, машински факултет (предност:
инжењери производног машинства);
радно искуство у производној фирми;
основно познавање рада на рачунару;
организационе способности; систематичност у раду, поузданост, комуникативност, спремност за тимски рад, жеља за
доказивањем и истраживањем и спремност на прихватање сугестија од стране
колега.

мпп „једиНство“

Дипломирани машински
инжењер

Електричар на монтажибригадир

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, дипломирани машински
инжењер или машински инжењер;
основно познавање рада на рачунару;
спремост за тимски рад, жеља за доказивањем и истраживањем, спремност на
прихватање сугестија од стране колега,
са или без радног искуства.

31205 Севојно, Првомајска бб
тел. 031/532-911

на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме, електро смер; радно искуство на
овим или сличним пословима од 10 година. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 14 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

водопРивРедНо
пРедузеће „шидиНа“
22240 Шид, Ђуре Јакшића бб
тел. 022/712-471

Директор
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл. инж. грађевине (хидро смер),
дипл. инж. пољопривреде (смер мелиорација), дипл. економиста и завршена
средња грађевинска школа (хидро смер);
за факултет: 3 године радног искуства у
водопривреди на руководећем положају;
за средњу школу: 5 година радног искуства у водопривреди на руководећем
положају; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за дела која га
чине недостојним за обављање послова
из области водопривреде; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад на радном месту директора.
Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разма-

Стекните
конкурентску
предност
Обука за активно
тражење посла
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Медицина и пољопривреда

Mедицина
и пољопривреда
апотека „беогРад“

11000 Београд, Бојанска 16/IV
тел. 011/6458-883, 063/8895-547
е-mail:
irenа.kljajevic@apotekabeograd.
cо.rs

Стручни сарадник за јавне
набавке
УСЛОВИ: завршен правни или економски факултет, радно искуство минимум 3 године, знање рада на рачунару
(МS Office пакет, Excel, Интернет). CV са
доказима о испуњавању горенаведених
услова (оверене копије диплома, радне
књижице, доказ да кандидат није кривично осуђиван и да се против њега не
води поступак, референце) доставити
на е-mail: irenа.kljajevic@apotekabeograd.
cо.rs или на адресу: Бојанска 16/IV,
Београд, са назнаком: „За конкурс“, до
01.02.2013. године, у 11,00 часова. Кандидат би засновао радни однос у Апотеци „Београд“ на одређено време 3 месеца, са могућношћу заснивања радног
односа на неодређено време.

апотека „паРаћиН“

35250 Параћин, Краља Петра I 69
тел. 035/573-860

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих услова да је држављанин Републике Србије, да
има општу здравствену способност и да
није кажњавано за кривична дела која га
чине неподобним за обављање функције
директора, испуњава и посебне услове:
висока стручна спрема-дипломирани
фармацеут, специјалиста из гране фармације из које апотека обавља делатност и који има најмање 5 година радног
стажа у области здравствене заштите,
од чега најмање 3 године радног стажа
на пословима руковођења или висока
стручна спрема-дипломирани фармацеут
са положеним стручним испитом и најмање 5 година радног стажа у области
здравствене заштите, од чега најмање
3 године радног стажа на пословима
руковођења или висока стручна спрема-дипломирани правник са завршеном
едукацијом из области здравственог
менаџмента и најмање 5 година радног
стажа у области здравствене заштите
или висока стручна спрема-дипломирани економиста са завршеном едукацијом
из области здравственог менаџмента и
најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите. Уз пријаву на
конкурс поднети доказе о испуњавању
услова, у оригиналу или оверене фото-
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копије: уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (не старији од 6 месеци),
лекарско уверење, уверење основног и
вишег суда да се против кандидата не
води кривични поступак (не старије од
6 месеци), диплому и доказ о специјализацији, доказ о радном стажу у области
здравствене заштите, доказ о радном
стажу на руковођењу, доказ о положеном стручном испиту за дипломиране
фармацеуте, а за дипломиране правнике и дипломиране економисте и доказ о
завршеној едукацији из области здравственог менаџмента и доказ о радном
стажу у области здравствене заштите,
биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга
рада установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.
Управни одбор Апотеке „Параћин“ ће у
року од 30 дана од завршетка конкурса
извршити избор кандидата за обављање
функције директора и предлог доставити
оснивачу који ће именовати директора
установе. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са доказима доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс
за директора“.

поликлиНика
„Рамовић“

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

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

ветеРиНаРска
амбулаНта „дРагаН“
Костолац, Партизанска 32
тел. 063/345-349

Ветеринар

специјалистиЧка
оФталмолошка
оРдиНација
„PERFECT VISION“

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

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.
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зу апотека
„шеки-тилија“

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

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

нсЗ позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина и пољопривреда

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

Дипломирани фармацеут

2 извршиоца-један извршилац на
одређено време од годину дана,
а један на неодређено време, уз
предвиђен пробни рад
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани фармацеут, положен стручни испит, односно поседовање лиценце
за рад; рад у сменама. Конкурс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати треба да се јаве лицу за
контакт: Станки Пејин, на горенаведене
бројеве телефона или да пошаљу радне
биографије на наведену мејл адресу.

здРавствеНи цеНтаР
кладово

апотека „Нови сад“
21000 Нови Сад, Руменачка 1
тел. 021/401-955

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

Дипломирани фармацеут
за рад у апотеци
2 извршиоца

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.

„ZOREX PHARMA“ Dоо

15000 Шабац, Београдски пут 9
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
језика-средњи 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.

здРавствеНи цеНтаР
кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, положен
стручни испит. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова из огласа (оверена
фотокопија дипломе и уверења о стручном испиту), слати на наведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

ZU „FENIX аPOTEKA“
21000 Нови Сад
Булевар ослобођења 30а
тел. 063/542-727

Дипломирани фармацеут

апотека „беогРад“

11000 Београд, Бојанска 16/IV
тел. 011/6458-883, 063/8895-547
е-mail:
irena.kljajevic@apotekabeograd.
cо.rs

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, положен стручни
испит. Рок за пријављивање је 1 месец.

Руководилац Службе интерне
контроле и интерне ревизијеовлашћени интерни ревизор

зу „медивал-д“

УСЛОВИ: завршен економски или правни факултет, радно искуство на пословима ревизије, финансијске контроле или
рачуноводствено-финансијским пословима 3 године, положен стручни испит
за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, напредно знање рада на
рачунару (МS Office, Еxcel, Интернет),
да кандидат није осуђиван за кривична
дела која га чине неподобним за обављање ових послова. CV са доказима о
испуњавању горенаведених услова (оверене копије диплома, радне књижице,
доказ да кандидат није кривично осуђиван и да се против њега не води поступак, референце), доставити на: е-mail:
irena.kljajevic@apotekabeograd.cо.rs или
на адресу: Бојанска 16/IV, Београд, са
назнаком: „За конкурс“, до 25.01.2013.
године, у 11,00 часова. Кандидат би
засновао радни однос у Апотеци „Београд“ на одређено време 6 месеци, са
могућношћу заснивања радног односа на
неодређено време.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

21000 Нови Сад
Бранислава Бороте 1
тел. 062/8273-985, 021/494-202

Дипломирани фармацеут
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, радно искуство 12
месеци, положен стручни испит, знање
рада на рачунару. Рок за пријављивање
је 1 месец.

дом здРавља гРоцка
Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Логопед

на одређено време ради замене
одсутног радника
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, утврђених законом,
кандидат треба да испуњава и следеће
услове: завршен дефектолошки факултет-VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит. Заинтересовани
кандидати уз пријаву подносе следећу
документацију: диплому о завршеној
стручној спреми,
диплому служба
о положеном
Национална
стручном испиту,
фотокопију личне карза запошљавање
те, кратку биографију. Како достављену
документацију не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука
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о избору кандидата биће објављена на
огласној табли Дома здравља, а информације се могу добити у правно-кадровској служби Дома здравља.

геРоНтолошки
цеНтаР паНЧево
устаНова за смештај и
збРињавање стаРих
лица
26000 Панчево
Војвођански булевар 1
тел/факс: 013/310-111
e-mail: gc@open.telekom.rs
www.gcpancevo.rs

Правник
Задаци радног места: стара се о извршењу законом прописаних обавеза као и
законитости донетих одлука и одговоран
је за законитост рада, прати законске
прописе и даје потребна тумачења, стара
се о извршавању одлука донетих личним
изјашњавањем радника, израђује опште
и појединачне акте, израђује уговоре,
израђује решења, одлуке, потврде и сл,
организује и спроводи поступак јавних
набавки, обавља правне послове заступања пред судовима, органима управе
и сл, пружа правну помоћ радницима и
корисницима у вези са њиховим правима и обавезама, учествује у припремању
седница Управног одбора и Надзорног
одбора, изради одлука тих органа у циљу
пружања стручне помоћи и стара се о
извршавању ових одлука, обавља послове око уписа у судски регистар, земљишне књиге.
УСЛОВИ: завршен правни факултет,
минимум 5 година радног искуства у
струци. Предност ће имати кандидати који су радили у области социјалне
заштите, имају сертификат службеника
за јавне набавке и положен правосудни
испит. Заинтересовани кандидати треба да се јаве особи за контакт: Слађани Војиновић, на бројеве телефона:
064/8662-301 или 013/301-335. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања.

Национална служба за
запошљавање

преквалификације
доквалификације

геРоНтолошки цеНтаР
у вРшцу
26300 Вршац, Балканска бб
тел. 013/833-411

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба
да испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да је стекао
високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације
и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских
наука; најмање 5 година радног искуства
у струци; да има општу здравствену способност; уверење да се против кандидата пред основним судом и вишим судом
не води истрага, истражне радње по чл.
435 ЗКП-а, нити кривични поступак по
оптужници или оптужном предлогу који
није правоснажно окончан; план рада
Геронтолошког центра за наредни мандатни период. Кандидат за директора,
уз пријаву на конкурс, дужан је поднети исправе којима доказује да испуњава
прописане услове, као и програм рада за
мандатни период од четири године на
који се врши избор. Изборни поступак
спроводи Управни одбор Геронтолошког центра у Вршцу. Пријава се подноси
Управном одбору Геронтолошког центра
у Вршцу, на горенаведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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18400 Прокупље, Ђуровачки пут бб
тел. 027/331-660

Директор

Специјалиста офталмологије
на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
специјалиста офталмологије.

Специјалиста педијатрије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
специјалиста педијатрије.
ОСТАЛО: Радно искуство је небитно.
Посебна знања и вештине: основна
информатичка обука (Windows, Wоrd,
Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Рад у сменама,
превоз је обезбеђен. Кандидати треба да
се јаве на број тел. 011/8241-576, Мијат
Абазовић.

поНиштење огласа
дом здРавља
„др милоРад
влајковић“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Оглас објављен 26.12.2012. године
у публикацији „Послови“, за радно
место: специјалиста педијатрије, за
рад у Служби за здравствену заштиту жена, деце и омладине, поништава се у целости.

клиНиЧко-болНиЧки
цеНтаР „звездаРа“

Доктор медицине

за Болницу за гинекологију и
акушерство

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
било ком занимању, радно искуство 36
месеци, VI степен стручне спреме у било
ком занимању, радно искуство 60 месеци, да кандидат има организационе способности. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања.
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11400 Младеновац
Краљице Марије 15
тел. 011/8241-576

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

земљоРадНиЧка
задРуга
„ЂуРовац-агРаР“

Стекните
конкурентСку
предноСт

дом здРавља
младеНовац

ВАшА прАВА АдрЕсА:

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

за службе за радиологију и
нуклеарну медицину
УСЛОВИ: завршен медицински факултет,
са просечном оценом преко 08,00, положен стручни испит. Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о
испуњавању захтеваних услова, подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс ради
пријема у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати ће писаним
путем бити обавештени о резултатима
конкурса.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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дом здРавља бојНик
16205 Бојник
Стојана Љубића бб
тел. 016/820-254

Директор
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-

рноствају следеће услове: да имају држављан-

ство Републике Србије; високу школску
служба
спрему здравственеНационална
струке са специјализацијом из области
представља
за која
запошљавање
делатност Дома здравља Бојник или
високу школску спрему друге струке са
завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента; најмање 5 година
радног стажа у области здравствене заштите; да нису кажњавани за дела која их
чине неподобним за обављање функције
директора (да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или
нису правоснажном пресудом осуђени за
кривично дело против достојанства личности и морала); да имају општу здравствену способност. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Уз
пријаву, са кратком биографијом, кандидат прилаже: уверење о држављанству;
оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оверену фотокопију
уверења о стеченој специјализацији;
оверену фотокопију лиценце; потврду
о радном стажу у области здравствене заштите; уверење да није осуђиван;
лекарско уверење. Неблаговремене и
непотпуне Шанса
пријаве неће
бити узете у разза младе
матрање. Документација не може бити
старија од 6 месеци, осим фотокопије
дипломе, лиценце и уверења о стеченој
специјализацији. Пријаве са документацијом слати на адресу Дома здравља
Бојник или предати лично у канцеларију
правне службе на другом спрату. Контакт телефон: 016/820-254.

Школа је знање,
посао је занат

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Наука и образовање

уНивеРзитет у беогРаду
геогРаФски Факултет

ЗАКОН О
11000 Београд
Студентски трг 3/III
ОСНОВАМА СИСТЕМА
тел. 011/2637-421
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Наставник у звање доцента

или ванредног професора
Првизаутисак је
ужу научну област Физичка
најважнији –
географија

Услови за пријем у
радни однос

на одређено време од 5 година

будите

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
Национална
служба
изречену кривичну санкцију,
и
за
које
за запошљавање
није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање;
4)
има држављанство Републике
Србије.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

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 образовноваспитни 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.одговорност
1 и 2 овог члана
Друштвена
или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравПРИОРИТЕТИ
У
ственој
установи.

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Прави
људи
Обука за
наактивно
правим
тражење
посла
пословима

б Е о Г рА д

ЗАПОШЉАВАЊУ

Наставник у звање доцента или
испред
ванредног професора
за научнусвих
област Просторно планирање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука из уже
научне области за коју се бира и способност за наставни рад. Остали услови за
избор наставника утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005), Статутом Универзитета у
Београду и Статутом Географског факултета у Београду. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса доставити
на наведену адресу Факултета, у року од
15 дана од дана објављивања.

Обуке и субвенције
за запошљавање
Расписује конкурс за радно место

Унапредите
Услови:
своје
- завршен филолошки факултет
- познавање рада на рачунару
пословање
- минимум 3 године искуства
у настави.
Професор немачког језика

Биографију са фотографијом послати на
адресу: nada.galindo@inlingua-beograd.
com
Рок за слање пријава до 15.02.2013.
године.
Адреса: Милентија Поповића 9
11070 Нови Београд

Национална служба
за запошљавање

Једнакост
на тржишту
16.01.2013. | Број 500 |
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Наука и образовање

уНивеРзитет
„сиНгидуНум“
Факултет за екоНомију,
ФиНаНсије и
адмиНистРацију
11070 Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 10и
тел. 011/306-66-70

Наставник у свим звањима за
ужу научну област Економија
Наставник у свим звањима за
ужу научну област Финансије
Наставник у свим звањима за
ужу научну област Менаџмент и
маркетинг
УСЛОВИ: услови су прописани Законом
о високом образовању и Правилником о
избору наставника и сарадника Универзитета „Сингидунум“. Уз пријаву доставити:
биографију, списак објављених радова,
копије радова, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, оверене
фотокопије диплома о завршеним основним студијама, магистарским студијама
и научном степену доктора наука, копију
личне карте, потврду МУП-а да кандидат
није осуђиван, копије сертификата и сл.
Уколико је кандидат изабран на другој
високошколској установи у звање и избор
је још увек на снази, прилаже извештај
комисије о избору и одлуке факултета
и универзитета о избору у звање. Пријаву са прилозима доставити секретаријату
Факултета, Булевар војводе Мишића 43,
до 31.01.2013. године, са назнаком за које
радно место се подноси пријава. Скенирану пријаву обавезно доставити и на е-mail:
info@fеfа.еdu.rs.

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

гРаЂевиНски Факултет
уНивеРзитета у
беогРаду

школа за осНовНо и
сРедње обРазовање
„воЖд“

Асистент за ужу научну област
Зградарство

Наставник разредне наставе

11000 Београд
Булевар краља Александра 73

на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област
Хидротехничке конструкције и
објекти
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
академски назив магистра наука из уже
научне области за коју се бира, у складу
са чл. 72 став 2 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005
и 44/2010), односно са чл. 162 Статута
Грађевинског факултета.

Асистент за ужу научну област
Механика тла и геотехника
саобраћајница
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из
уже научне области за коју се бира (студент докторских студија), у складу са чл.
72 став 1 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/2010).

Унапредите
своје
пословање
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на одређено време до повратка
радника са одсуства

Наставник групе предмета

Основи угоститељства-10%,
Припрема намирница-10%,
Познавање робе-10%, Машине и
алати-10% (са укупно 40% радног
времена)
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити
кандидати који испуњавају услове прописане Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника („Просветни гласник РС“, бр. 11/97, 3/2005 и 4/2009).

геолошка и
хидРометеоРолошка
школа
„милутиН милаНковић“
11000 Београд, Есад пашина 26
тел. 011/3098-092

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу
поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању и Статута
Грађевинског факултета Универзитета у
Београду. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду,
списак научних радова и оверен препис
дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник геолошке групе
предмета

ош „вук каРаЏић“

Наставник физике

Административно-финансијски
радник

УСЛОВИ: професор физике или дипломирани физичар или дипломирани
инжењер електротехнике, смер техничка
физика.

11232 Рипањ, Ерчанска 3
тел. 011/8650-003

Обуке и субвенције
за запошљавање

11000 Београд
Булевар ослобођења 219
тел. 011/3097-013

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
економска школа. Поред општих услова предвиђених законом, кандидати су
дужни да испуњавају и посебне услове
предвиђене Правилником о организацији
и систематизацији послова. Уз пријаву
приложити и доказ о испуњавању услова
о стручној спреми, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Доказ о здравственој способности
доставља се пре закључења уговора о
раду. Докази се подносе у оригиналу или
у овереној фотокопији, не старији од 6
месеци.
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на одређено време до истека
мандата директору школе

Наставник геолошке групе
предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
рударско-геолошки факултет; геолошки
одсек.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому
одговарајућег образовања, држављанство РС и друге доказе о испуњавању
услова прописаних Законом о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11).

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

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

Наука и образовање

висока школа
ликовНих и
пРимењеНих
уметНости
стРуковНих студија
у беогРаду

11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/7291-196
е-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

Секретар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године; да лице није
осуђивано; држављанство Републике
Србије; 3 године радног искуства у струци. Кандидат подноси: пријаву са биографијом; доказ о испуњености услова
у погледу врсте и степена стручне спреме (оригинал, односно оверену фотокопију дипломе о звању и степену стручне
спреме); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); доказ о
радном искуству у струци-оригинал или
оверену фотокопију (потврде, решења,
радна књижица и други акти из којих се
може утврдити стечено радно искуство).
Сва потребна обавешења могу се добити у секретаријату школе, на број тел.
011/7291-196 и на е-mail: vslpu@vslpu.
edu.rs. Пријаве са доказима подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе. Кандидати који
уђу у ужи избор биће контактирани телефоном или електронском поштом. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „бРаНко РадиЧевић“
11275 Бољевци, Браће Кокар 5
тел. 011/8403-170

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка
радника са функције у локалној
самоуправи

Професор математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи.

Сервирка
УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
угоститељска школа, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити следећу
документацију: оверен препис дипломе
о завршеној школи, податке о кретању
у служби са биографијом, оверен препис
уверења о положеном испиту за лиценцу, држављанство Републике Србије и
извод из матичне књиге рођених. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

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

Професор биологије

Професор енглеског језика

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Гинекологија и
акушерство

са 20% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године
са 65% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
боловања

Професор информатике

са 40% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године

Професор историје

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Инфективне болести
на одређено време од 5 година

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

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Оториноларингологија
са максилофацијалном
хирургијом

Наставник за избор у звање
ванредног професора за
ужу научну област Хемија у
медицини

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Офталмологија

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Статистика и информатика у
медицини

на одређено време од 5 година

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-352

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Психијатрија

уНивеРзитет у беогРаду
медициНски Факултет

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Социјална
медицина

Наставник за избор у звање
ванредног професора за
ужу научну област Интерна
медицина (пулмологија)

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

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну
област Интерна медицина
(кардиологија)
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну
област Интерна медицина
(ендокринологија)

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање
ванредног професора за
ужу научну област Интерна
медицина (хематологија)

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

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургија-васкуларна
хирургија)
на одређено време од 5 година
4 извршиоца

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(анестезиологија и
реаниматологија)
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
медицински факултет; општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом
образовању и Статутом Медицинског
факултета у Београду.
ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који
конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на
клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду. Пријаве са
документацијом о испуњавању услова
конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета
у Београду), подносе се писарници Медицинског факултета, на наведену адресу,
у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

Обука за
активно
тражење
посла

ош „др дРагаН хеРцог“
11000 Београд, Војводе Миленка 33
тел. 011/3065-188

Професор француског језика

са 65% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског и одсуства ради неге
детета, рад у болницама и у кућној
настави са ученицима ометеним у
развоју
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању. У радни однос
може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има:
одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије. Услови о одговарајућем
образовању и психичкој, физичкој и
здравственој способности доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о одговарајућем образовању и држављанству
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
о психичкој, физичкој и здравственој
способности пре закључења уговора о
раду. Доказ да лице није осуђивано прибавља школа. Врши се претходна провера психофизичких способности кандидата, посредством надлежне службе за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.

тРећа беогРадска
гимНазија
11000 Београд, Његошева 15
тел. 011/3640-942

Професор социологије

на италијанском језику, са 15%
радног времена

Професор хемије

на француском језику, са 20%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор хемије (дипломирани професор хемије мастер), дипломирани хемичар (опште хемије, за истраживање и
развој, професор хемије, мастер, смер
хемијско инжењерство); ниво знања
француског језика Б2.

Професор историје

са 60% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор историје, дипломирани историчар.

Професор географије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор географије (дипломирани професор географије - мастер), дипломирани географ (просторни планер).

Професор латинског језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор класичне филологије, дипломирани класични филолог, професор,
односно дипломирани филолог који је
савладао наставни план и програм високог образовања из предмета латински
језик у трајању од најмање 4 семестра.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор социологије, дипломирани
социолог, професор филозофије и социПомоћно-техничко особљеологије, дипломирани политиколог - насспремачица
Друштвена
одговорност
тавни смер, ниво знања
италијанског
2 извршиоца
језика Б2.
Национална слу
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ПРИОРИТЕТИ
У
Професор ликовне
културе

за запошљавањ

на француском језику,
са 20%
ОСТАЛО: Општи услови: да кандидат
ЗАПОШЉАВАЊУ
испуњава услове према члану 120 Закорадног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор ликовне уметности, професор
или дипломирани историчар уметности, академски сликар - ликовни педагог,
дипломирани вајар - професор ликовне
културе, академски вајар - ликовни педагог, дипломирани графички дизајнер професор ликовне културе, академски
графичар - ликовни педагог, дипломиНационална служба
рани графичар - професор ликовне кул-

за запошљавање
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туре, дипломирани уметник фотографије
- професор ликовне културе, дипломирани уметник нових ликовних медија
- професор ликовне културе, дипломирани графичар визуелних комуникација
- професор ликовне културе, дипломирани сликар, вајар или графичар, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
дипломирани сликар зидног сликарства,
лице са завршеним факултетом примењених уметности, лице са завршеним
факултетом ликовних уметности; ниво
знања француског језика Б2.

Посао се не чека,
| Број 500 | 16.01.2013.
посао се тражи

на о основама система образовања и васпитања; услове за рад наставника из чл.
8, 120, 122, 130 и став 3 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), чл. 2,
21 Закона о изменама и допунама Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011). Сва
лица која конкуришу за радна места професора уколико немају положен стручни
испит, имају обавезу да то учине у закон-
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ском року, а по пријему у радни однос.
Кандидат је у обавези да уз пријаву на
конкурс поднесе оригинална документа
или оверене фотокопије следећих доказа
о испуњавању услова за пријем у радни
однос: дипломе о завршеном VII/1 степену стручне спреме у траженом занимању
за назначено радно место (професор);
дипломе о завршеној основној школи за
радно место помоћно-тенничког особља,
односно спремачице; извода из матичне
књиге рођених; уверења о држављанству; уверења да се против кандидата не
води кривични поступак и истрага (прибавља се у суду). Документа не могу бити
старија од 6 месеци. Докази о испуњености услова за пријем у радни однос
су и: лекарско уверење (подноси се пре
закључења уговора о раду); извештај о
провери психофизичких способности за
рад са ученицима (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 (прибавља установа). Документација која није у складу са назначеним условима неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса.

уНивеРзитет у беогРаду
шумаРски Факултет
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник-доцент за ужу
научну област Примарна
прерада дрвета

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат наука из уже научне области за
коју се наставник бира, Шумарски факултет, одсек Прерада дрвета; без обзира на
радно искуство.

Наставник-доцент за ужу
научну област Заштита шума и
украсних биљака
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука са темом докторске
дисертације из уже научне области за
коју се наставник бира, Шумарски факултет, одсек Шумарство, без обзира на радно искуство.

Асистент за ужу научну област
Семенарство, расадничарство и
пошумљавање

најмање осам или VII/2 степен стручне спреме, магистратура из уже научне
области са прихваћеном темом докторске дисертације, Шумарски факултет,
одсек Шумарство или ПА; без обзира на
радно искуство.

уНивеРзитет у беогРаду
ФаРмацеутски
Факултет

ОСТАЛО: Избор наставника се врши на
период од 5 година, а сарадника-асистента на период од 3 године. Остали
услови за избор наставника и сарадника
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака
радника Шумарског факултета. Пријаве
са биографијом и доказима о испуњавању услова конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге
рођених, држављанство, списак научних
и стручних радова, сепарати радова...),
достављају се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Асистент за ужу научну област
Медицинска биохемија

уНивеРзитет
уметНости беогРад
Факултет
музиЧке уметНости
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3621-170

УСЛОВИ: студент докторских студија
(област Шумарство; изборна група: Семенарство, расадничарство и пошумљавање), који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом

УСЛОВИ: IV, V или VI степен стручне
спреме, правно-биротехничка школа,
средња школа економске струке, виша
пословна школа; обавезно познавање
рада на рачунару.

Референт за студентска питања
у настави
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија или правно-биротехничка школа;
средња стручна спрема општег образовања; радно искуство до две године на
истим или сличним пословима.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом,
доказом о школској спреми (фотокопија) и доказима о испуњавању услова
огласа (фотокопије) подносе се на адресу Факултета. Све информације могу се
добити у Општој служби, на број тел.
011/3620-760. Неблаговремене пријаве,
пријаве без потписа, адресе, телефона
и пријаве без потребне документације,
неће се узимати у разматрање.

нсЗ позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00, студент докторских студија
или магистар наука из научне области
за коју се бира и коме је прихваћена
тема докторске дисертације, смисао за
наставни рад. Поред наведених услова,
кандидати треба да испуњавају и друге
услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса (у складу
са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду,
Статутом Фармацеутског факултета и
Правилником о ближим условима избора
у звање наставника на Фармацеутском
факултету), подносе се Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

ош „кРаљ алексаНдаР I“

Референт Опште службе

на одређено време од 3 године

11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

11070 Нови Београд
Алексиначких рудара 22
тел. 011/2603-847

Наставник српског језика

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Библиотекар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама члана
8 став 2 тач. 1 и 2 и члана 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011 од 15.07.2011.), да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни
гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07,
1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09,
9/09 и 3/2010), 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. У поступку одлучивања о
избору наставника, проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за
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послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, на захтев школе. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству и оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду, а доказ
да није осуђиван прибавља школа. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс, са одговарајућим доказима, упућују
се на адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

сРедња заНатска
школа

11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

Медицински техничар
УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме, медицинске струке. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверену фотокопију
доказа о стеченом образовању, уверење
о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених (оверена фотокопија или
оригинал) и кратку биографију. Доказ да
је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције
прибавља школа по службеној дужности.
Пријаве са доказима о испуњености
услова подносе се на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, као ни
копије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа.

саобРаћајНо
техНиЧка школа

11080 Земун, Цара Душана 262

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник енглеског језика

са 78% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник саобраћајне праксе
са 70% радног времена

УСЛОВИ:
дипломирани
инжењер
саобраћаја - друмски саобраћај; врста и
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степен стручне спреме за наставно особље
по Правилнику о врсти и степену стручне
спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у средњим стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91,
1/92...5/05, 6/05, 2/07, 7/08 и 11/08 и др).

Економ-магационер
УСЛОВИ: средња стручна спрема.

Домар

на одређено време до повратка
запосленог са боловања

рење о држављанству (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених. Пријаве са доказима о испуњавању
услова подносе се у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

десета гимНазија
„михајло пупиН“
11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а

УСЛОВИ: од III до V степена, машинске
струке.

Професор српског језика

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да против њега није
подигнута оптужница за кривична дела
из надлежности суда. Документа која се
предају не могу бити старија од 6 месеци.
Доказ о испуњености услова здравствене
и психофизичке способности за кандидата за рад са децом - лекарско уверење,
доставља се пре закључења уговора о
раду. Доказ о некажњавању прибавља
школа. Претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Изабрани кандидати ће пре
закључења уговора о раду бити послати
на проверу услова за заснивање радног
односа - провера психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом
и ученицима, као и извршена провера из
чл. 120 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11).

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, психичка, физичка и здравствена способност
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. Уз пријаву доставити:
доказ о држављанству Републике Србије
(уверење) и оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању.

пРедшколска устаНова
„Наша Радост“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 8
тел. 011/8251-038

Секретар

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер
или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
да је кандидат држављанин Републике
Србије; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Уз пријаву доставити: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе; уве-

| Број 500 | 16.01.2013.

са 45% радног времена

бор

ош „вук каРаЏић“

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

Наставник ликовне културе
са 35% радног времена

Наставник цртања, сликања и
вајања
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове у складу са Законом о раду, Законом о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (за наставника ликовне културе), односно услове
у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника који изводе васпитно-образовни рад из изборних
предмета у основној школи (за наставника цртања, сликања и вајања). Кандидати су дужни да доставе: пријаву са основним подацима о себи, радну биографију
(осим за лица која први пут заснивају
радни однос) и следеће доказе (у оригиналу или оверене копије, не старије од
шест месеци): диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Доказ о
испуњености услова из члана 120 став 1
тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да лице има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - доставља се
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пре закључења уговора о раду. Доказ о
некажњавању из члана 120 став 1 тачка
3 наведеног Закона - прибавља школа.
Директор врши ужи избор кандидата
које упућује на 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. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање.

техНиЧки Факултет у
боРу
19210 Бор, Војске Југославије 12
тел. 030/424-555

Универзитетски наставник
за ужу научну област
Индустријски менаџмент

МУП-а), документа у оригиналу или у
овереном препису и не старија од шест
месеци. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве
на конкурс, са доказима о испуњавању
услова, достављају се на горенаведену
адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања.

поНиштење коНкуРса
осНовНа школа
„хајдук вељко“
19329 Корбово, Маршала Тита 11
тел. 019/84-322

Конкурс објављен 05.12.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: директор, на мандатни
период од четири године, поништава се у целости.

на одређено време, изборни период
од 5 година
2 извршиоца

осНовНа школа
„хајдук вељко“

Универзитетски наставник
за ужу научну област
Електротехника

Директор

на одређено време, изборни период
од 5 година, са непуним радним
временом (36 сати недељно)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат из научне области техничких
наука. Остали услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и
чл. 99 и 100 Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски сарадник у
звању асистента или сарадника
у настави за ужу научну област
Математика
на одређено време од три или једне
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани математичар или дипломирани математичар-мастер. Остали услови утврђени су одредбама чл. 71 и 72
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и члана 103 Статута Техничког факултета у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија,
списак радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврда надлежног органа о непостојању
сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању - казнена евиденција

шања на страни кандидата за директора,
прибавља школа пре доношења одлуке о
избору. Одлука о избору кандидата биће
донета у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење пријаве. Одлука са
документацијом биће достављена министру на сагласност, у складу са законом.
У пријави треба да буду садржани биографски подаци и преглед кретања у
служби. Сва наведена документа морају
бити у оригиналу или оверене копије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Рок за пријаву је 15
дана. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом, са назнаком: „За директора“.

осНовНа школа
„хајдук вељко“

19329 Корбово, Мартшала Тита 11
тел. 019/84-322

Наставник српског језика
са 95% радног времена

Наставник енглеског језика

19329 Корбово, Маршала Тита 11
тел. 019/84-322

са 44,44% радног времена

Наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

на мандатни период од четири
године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове
прописане чл. 59 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011); одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; лиценца за наставника,
педагога или психолога; положен испит
за директора установе; најмање пет
година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Уз пријаву
кандидат подноси: оверене фотокопије
дипломе и уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном стажу у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење
о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду (оригинал
или оверена фотокопија-не старије од
шест месеци). Доказ о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторног пона-

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

Наставник информатике
са 20% радног времена

Наставник грађанског
васпитања
са 10% радног времена

Наставник француског језика
са 44,44% радног времена, на
одређено време до повратка
директора са функције

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011), Правилнику о
степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник-Просветни гласник
РС“, бр. 11/12) и Правилнику о степену и врсти стручне спреме наставника
који изводе образовно-васпитни рад из
изборних програма у основној школи
(„Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр.
11/12); да кандидат има образовање 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;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
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кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат подноси: диплому (оверен
препис или фотокопију), извод из матичне књиге рођених, односно венчаних
(не старији од шест месеци), уверење
о држављанству (не старије од шест
месеци) и доказ да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова из праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодовалица из чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Лекарско уверење за рад са децом доставља се пре закључења уговора о раду.
Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна установа за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака.
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, прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу
се поднети лично или поштом на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

осНовНа школа
„јоваН јоваНовић змај“
19304 Јабуковац
Ћирила и Методија 23
тел/факс: 019/558-003
e-mail: оsјјzmaј@verat.net

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, да
кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву приложити: доказ о стручној
спреми, оверену фотокопију сведочанства, уверење о држављанству које није
старије од 6 месеци, односно оверену
фотокопију уверења и оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве кандидата доставити препорученом поштом или лично.

поНиштење дела
коНкуРса
ош „душаН Радовић“

пРедшколска устаНова
„колибРи“
коРетиште

Конкурс
објављен
21.11.2012.
године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
наставник
српског
језика,
са
44,44% радног времена. У осталом
делу конкурс је непромењен.

Директор

19210 Бор, Краља Петра I 10

ГњИлАнЕ

осНовНа школа
„вељко дугошевић“
38267 Ранилуг
тел. 0280/75-046

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 120 Закона о
основама система образовања и вапитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11) и услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији
радних места у основној школи: да има
одговарајуће образовање (под одговарајућим образовањем сматра се висока школска спрема економског смера);
психичку, физичку и здравствену способност 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 Републике Србије. Уз захтев доставити: оверену
копију дипломе о стручној спреми; уверење о држављанству (оверена копија);
извод из матичне књиге рођених (оверена копија). Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве доставити на адресу школе. Ближе информације могу се добити у служби
школе и на број телефона: 0280/75-046.
Tржиштe рада

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

24

| Број 500 | 16.01.2013.

Национална служба

АнАлитички
приступ
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зАпошљАвАњу

38252 Коретиште-Шилово

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом
о високом образовању или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра
2005. године), за васпитача или стручног сарадника; поседовање дозволе за
рад (лиценце); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за
рад са децом и омладином; поседовање
држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; непостојање дискриминаторног понашања
утврђеног у складу са законом; најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. За
директора може да буде изабран и васпитач који уз испуњеност осталих услова
има одговарајуће образовање из члана 8
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање
на студијама првог степена, студијама у
трајању од три године или више образовање) и најмање десет година рада
у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 4 године. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених-оверене копије);
оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен
препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; потврду о радном
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
искуству; преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно);
доказе о стручним и организационим
способностима (необавезно). Ближе
информације о конкурсу могу се добити
код секретара установе или на број телефона: 064/5336-206.
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пРедшколска устаНова
„колибРи“ коРетиште
38252 Коретиште-Шилово

Медицинска сестра-васпитач
за рад са млађим мешовитим
групама
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања
послова медицинске сестре-васпитача може бити примљен кандидат који
испуњава услове прописане чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања; поседовање одговарајућег
образовања прописаног чл. 39 став 1
тачка 1 Закона о предшколским установама („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010) и
чл. 1 Правилника о врсти стручне спреме
васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у дечијем вртићу, средња
стручна спрема медицинске струке-васпитачки смер-IV степен.

Кувар-сервир

за рад у Коретишту
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања
послова кувара-сервира може бити примљен кандидат који испуњава услове
прописане чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, III
или IV степен стручне спреме, куварске
струке.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван 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“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених-оверене копије), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(осим за приправнике и друга лица која
могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом кандидат
доставља пре закључења уговора о раду,
а доказ о казненој евиденцији прибавља
установа. Одлуку о избору кандидата
директор ће донети у законском року од
дана истека рока за подношење пријава.
Пријаве послати на горенаведену адресу
или доставити у управи - код секретара.
Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара установе или на
број телефона: 064/5336-206.

Педагог

Ч АЧ А К

за 50% радног времена

ош „милиНко кушић“
32250 Ивањица, 13. септембар 54
тел. 032/661-117

Благајник-обрачунски радник

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
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 школа. Рок за
подношење пријава је осам дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

допуНа огласа
осНовНа школа
„момЧило
Настасијевић“
32300 Горњи Милановац
Иве Лоле Рибара 3
тел. 032/720-393

Оглас објављен 26.12.2012. године
у публикацији „Послови“, допуњује
се за радно место: професор разредне наставе-3 извршиоца, и
треба да гласи: професор разредне наставе, на одређено време до
краја школске године, односно до
31.08.2013. године-3 извршиоца.

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне
спреме, високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) и на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра
2005. године; филозофски факултет,
одсек за педагогију.
ОСТАЛО: У радни однос могу да буду
примљена лица под условима прописаним законом, и ако имају: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3) да нису осуђивана правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4)
држављанство Републике Србије. Услови
из тач. 1, 2, 3 и 4 доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ из тачке 2 доставља се
пре закључења уговора о раду, на основу спроведене провере психофизичких
способности за рад са децом од стране
надлежне службе за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, а проверу здравствених способности врши медицина рада. Доказ из
тачке 3 прибавља установа. Кандидати уз
пријаву достављају (оверене фотокопије
или оригинална документа): фотокопију
дипломе о стеченој спреми, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је осам
дана од дана објављивања конкурса.
Пријаву са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

Најкраћи пут
до посла

пРедшколска устаНова
„Радост“
32000 Чачак
Надежде Петровић 8
тел. 032/348-084

Психолог

за 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне
спреме, високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) и на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра
2005. године; филозофски факултет,
одсек за психологију.

Сајмови
запошљавања
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сРедња школа
„дРагаЧево“

32230 Гуча, Републике бб
тел. 032/854-144

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 70% радног времена

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време до 31.08.2013.
године за 33% радног времена и
67% радног времена до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета

Професор српског језика и
књижевности

почев од 05.02.2013. године,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета,
за 33% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у
наведеном занимању.

Професор економске групе
предмета

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 55% радног времена

Професор економске групе
предмета

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
одговарајућег занимања.

Професор музичке уметности
на одређено време до 31.08.2013.
године, за 25% радног времена

Педагог

почев од 01.02.2013. године,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у
наведеном занимању.
ОСТАЛО: одговарајуће високо образовање, сагласно чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања,
као и да кандидати испуњавају услове
прописане Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији и
стручним школама. Кандидати су дужни
да уз пријаву приложе: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству
Републике Србије. Лекарско уверење да
имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидати подносе пре закључења
уговора о раду. Доказ да нису осуђива-
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ни правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања, прибавља школа по службеној дужности. Кандидати подлежу провери психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са доказима о испуњавању тражених
услова подносе се на адресу школе или
лично у просторијама школе, у року од
осам дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

јАГодИнА

осНовНа школа
„Радислав НикЧевић“
35270 Мајур
тел. 035/261-378

Радник на одржавању чистоће
за рад у Мајуру

УСЛОВИ: завршена основна школа,
да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност, 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. Уз пријаву приложити:
биографске податке, оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи, уверење о држављанству-не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге
рођених, уверење да се против кандидата не води истрага, нити да је подигнута оптужница. Доказ да кандидат није
осуђиван у складу са чл. 120 ст. 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, школа прибавља по
службеној дужности. Лекарско уверење
којим се потврђује здравствена способност кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Сва документа која се
подносе уз пријаву морају бити оригинали или оверене фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Пријаве са документацијом којом се доказује
испуњеност услова слати на горенаведену адресу.
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Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

екоНомско
тРговиНска школа
35250 Параћин
Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/573-238

Радник на пословима
одржавања чистоће
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз
пријаву на конкурс приложити: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Лекарско
уверење се доставља пре закључења
уговора о раду. Документација не сме
да буде старија од 6 месеци. Школа по
службеној дужности прибавља уверење
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

пРедшколска устаНова
„деЧја Радост“
35230 Ћуприја
тел. 035/472-163

Кувар
УСЛОВИ: КВ кувар-III степен стручне спреме, са или без радног искуства.
Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми. Уверење о држављанству не сме
бити старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
са потребном документацијом слати на
горенаведену адресу или предати лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

пРедшколска устаНова
„Рада миљковић“
35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел. 035/611-125

Техничар за информатичку
подршку и административне
послове
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар рачунара; психичка, физичка и здравствена способност за рад; да
кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (прибавља установа по службеној дужности);
да има држављанство Републике Србије;
да је пунолетан. Уз пријаву на конкурс
доставити следећу документацију: ове-
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рену копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад изабрани
кандидат доставља након коначности
одлуке о избору, односно пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља установа. Пријаве
са кратком биографијом и доказима о
испуњавању услова конкурса доставити
на горенаведену адресу. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Доказе о испуњавању услова конкурса доставити у оригиналу или у овереној копији. Уверење
о држављанству не сме бити старије од
6 месеци.

Друштвена одговорност

У
ошПРИОРИТЕТИ
„воЖд каРаЂоРЂе“
35226ЗАПОШЉАВАЊУ
Кушиљево

КИКИндА

поНиштење огласа
ош „миливој омоРац“
23323 Иђош, Миливоја Оморца 40
тел. 0230/65-209

Оглас објављен 03.01.2013. године
у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

ош „петаР коЧић“
23311 Наково, Главна 50

Наставник информатике и
рачунарства

на одређено време ради замене
Национална
служба
одсутног запосленог
преко
60 дана,
са 25% нормеза(5запошљавање
часова)

УСЛОВИ: професор информатике, професор информатике у образовању,
професор информатике и техничког
образовања, дипломирани инжењер
Наставник француског језика
информатике, дипломирани инжењер
са 45% радног времена
пословне информатике, дипломирани
инжењер електротехнике - за рачунУСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати
ску технику и информатику, математиуслове предвиђене чланом 120 Закона
чар - за рачунарство и информатику,
о основама система образовања и васдипломирани инжењер организације
питања („Сл. гласник РС“, број 72/09 и
рада, смер кибернетски, дипломирани
52/11): одговарајуће
Национална
служба образовање, псиинжењер организације - за информахичка,
физичка и здравствена способза запошљавање
ционе системе, дипломирани инжењер
ност за рад са децом и ученицима, да
за информационе системе, дипломирани
није осуђиван, држављанство Републиинжењер организационих наука - одсек
ке Србије и Правилник о степену и врсза информационе системе, економиста
ти образовања наставника и стручних
- за економику, статистику и информатику, дипломирани математичар, просарадника у основној школи („Сл. глафесор математике, професор физике,
сник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12),
дипломирани инжењер електротехнике,
VII степен стручне спреме, одговарајућег
смер рачунске технике и информатике,
смера. Уз пријаву доставити: биографсдипломирани инжењер електронике,
ке податке, оверен препис дипломе о
професор технике и информатике, прозавршеној школи, уверење о држављанфесор техничког образовања, професор
ству, извод из матичне књиге рођених.
електротехнике, професор машинства,
Доказ о провери психофизичких способШанса заинжењер
младе менаџмента за
дипломирани
ности за рад са децом и ученицима приинформационо-управљачке и комунибавља установа, од надлежне службе за
кационе системе, информатике - матепослове запошљавања, пре прибављања
матике, лица која су на основним стумишљења школског одбора. Лекарско
дијама у трајању од најмање четири
уверење се доставља пре закључења
године, по пропису који је уређивао
уговора о раду са изабраним кандидатом,
високо образовање до 10. септембра
а уверење о неосуђиваности прибавља
2005. године имала најмање четири
семестра информатичких предмета, дипшкола. Пријаву на оглас, са доказима о
ломирани информатичар, дипломирани
испуњавању услова из Закона и Правил- пословна информатика,
ника поменутих у претходном ставу, пос-Обукеинформатичар
и субвенције (за запошљавање)
дипломирани информатичар - профелати на адресу школе. Докази о испуњасор информатике, професор географије
вању услова предвиђених овим огласом,
- информатике, дипломирани информаако нису оригинални, него фотокопије
тичар - мастер, дипломирани професор
или преписи, морају бити оверени у
географије - информатике, мастер, проскладу са Законом о оверавању потпифесор физике - информатике, дипломиса, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“,
рани професор физике - информатике
бр. 39/93). Непотпуне и неблаговремене
- мастер, дипломирани професор инфорпријаве неће се узимати у обзир прилиматике, мастер, дипломирани информаком доношења одлуке о избору кандитичар - мастер пословне информатике,
дата по овом конкурсу. Одлука по овом
дипломирани инжењер електротехнике
огласу биће донета у року прописаном
за рачунарску технику и информатику,
законом.
дипломирани економиста за економску
тел/факс: 035/8331-014

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

Школа је знање,
посао је занат

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

Прави људи

статистику и информатику, дипломирани
физичар, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена
физика и информатика - мастер, мастер
математичар, мастер информатичар,
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, мастер економиста, мастер професор информатике и математике, мастер професор информатике и физике,
мастер професор физике и информатике,
мастер професор географије и информатике, мастер професор технике и информатике, мастер професор информатике и
технике, мастер инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих наука (смер Информациони
системи и технологије или Софтверско
инжењерство и рачунарске науке), дипломирани САЈМОВИ
инжењер ЗАПОШЉАВАЊА
електротехнике
и рачунарства - мастер, дипломирани
инжењер организационих наука - мастер из области информационих система
и технологија, дипломирани професор
информатике и математике - мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор
информатике и технике - мастер. Лица
која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани - мастер, морају
да имају у оквиру завршених основних
академских студија положено најмање
пет испита из информатичких предмета,
од тога најмање један из области Програмирање и два предмета из једне или
две следеће области: Математика или
Теоријско рачунарство. Поред општих
услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове: да је
држављанин Републике Србије; да није
осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је психички,
физички и здравствено способан за рад
са децом и ученицима. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, извод из матиНационална служба
чне књиге рођених, извод из казнене
запошљавање
евиденције одзаСУП-а,
лекарско уверење,
фотокопију личне карте. Пријаве слати
на горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха
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Обука за
активно
тражење
екоНомско-тРговиНска
посла
школа сеНта
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-549
е-mail: еkonomska@sksyu.net

Професор економске групе
предмета

у одељењима на мађарском и
српском наставном језику, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Професор физичког васпитања

у одељењима на мађарском
Посао
се не
чека,
наставном
језику,
на одређено време
до повратка запослене којој мирује
посао
тражи
раднисе
однос
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама и Правилником о систематизацији
радних места (доказ о стеченом образовању); извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству РС; да кандидат има психофизичку
Национална
служба и здравствену
способност за рад са децом и ученициза
запошљавање
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; за рад
у одељењима на мађарском наставном
језику кандидат мора да има и доказ о
знању мађарског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс приложити: извод из матичне
књиге рођених, доказ о стеченом образовању, уверење о држављанству, доказ
о познавању језка. Сви прилози морају
бити у оригиналу или оверене копије.
Документацију са захтевом доставити на
горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пословни центри
НСЗ

План за
реализацију
вашег
бизниса

дом уЧеНика
сРедњих школа
„Никола војводић“

ПРИОРИТЕТИ У
употреби на територији АП Војводине.
Уз пријавуЗАПОШЉАВАЊУ
доставити следећу докумен-

тацију: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); уверење о некажњавању
(из суда); уверење о траженој врсти
стручне спреме (или оверена фотокопија
дипломе); потврду о радном искуству;
уверење о положеном државном испиту;
лекарско уверење (не старије од 6 месеци); фотокопију личне карте и пропратно
писмо. Пријаву са потребном документацијом
доставити наслужба
горенаведену адресу,
Национална
са назнаком:
„За конкурс“. Неблаговреза запошљавање
мене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

Програми
приправништва
–
сРедња школа
„гРигоРије
боЖовић“
знање
у пракси
Зубин Поток

КосовсКА мИТровИцА

тел. 028/460-108

Професор енглеског језика

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

Шанса за
младе

Професор практичне наставе
за 3 часа недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
одговарајућег образовања. Уз пријаву на
конкурс кандидат је дужан да поднесе:
доказ о одговарајућем образовању, уверење о држављанству Републике Србије.
Доказ да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду, а доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена чл. 120 став 1
тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Некомплетна и неблаговремена документација неће се разматрати.

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

23300 Кикинда, Бранка Вујина 13

Заменик директора
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије) или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; две године радног искуства; 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; положен државни
стручни испит; знање језика у службеној

поНиштење коНкуРса
ош „миладиН митић“
Лапље Село

Koнкурс
објављен
14.11.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

анови запошљавања
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Национална служба
за запошљавање

Национална служба
за запошљавање

поНиштење коНкуРса
ош „вељко баНашевић“
38220 Косовска Митровица
Џона Кенедија 17
тел. 028/424-810

Koнкурс
објављен
03.10.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: професор француског језика, за 4 часа
недељно.

ош „баНовић стРахиња“
38201 Бањска
тел. 028/669-087

Наставник историје

са 7 часова недељно (44% радног
времена)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, по
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, да кандидат испуњамладе
ва услове Шанса
из чл. 120заЗакона
о основама
система образовања и васпитања. Уз
пријаву поднети: оверену копију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да
кандидат није осуђиван и под истрагом,
лекарско уверење. Непотпуна и неблаговремена документа неће се узимати у
разматрање. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања.

Школа је знање,
посао је занат

Обуке и субвенције (за запошљавање)

сРедња школа
„Никола тесла“

38218 Лепосавић, Немањина 29/а

Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену основну школу или I или II степен
стручне спреме; 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; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
доказ о стеченој стручној спреми. Доказ
о испуњености услова у погледу опште
здравствене способности кандидат доставља по коначности одлуке о избору, а
пре закључивања уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве доставити на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа.

Прави људи
на правим
пословима

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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поНово оглашава
ош „Небојша јеРковић“
Драгаш

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и 3
Закона о основама система образовања
и васпитања, за наставника основне
школе, за педагога или психолога, дозволу за рад-лиценцу, обуку и положен
испит за директора школе, најмање пет,
односно десет година рада у школи на
пословима образовања и васпитања, као
и да испуњава услове прописане чл. 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, за пријем у радни
однос на пословима наставника, педагога или психолога. Директор школе се
бира на период од 4 године. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Рок
за одлучивање по конкурсу је 30 дана од
дана истека рока за подношење пријаве
на конкурс. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Уз пријаву
на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, уверење
да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима, потврду да се против њега
не води кривични и истражни поступак,
потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима.

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.

Сарадник у настави за ужу
научну област Програмирање

Наставник у звање доцента
или ванредног професора за
ужу уметничку област Клавир
(Клавирска музика)

Наставник у звање доцента
или ванредног професора
за ужу теоријско-уметничку
област Методике вокално/
инструменталне наставе
(Методика наставе клавира)
и за ужу теоријско-уметничку
област Литература и
извођаштво (Клавирска
музика)

Сарадник у настави за ужу
научну област Рачунарске
комуникације

у Институту за математику и
информатику Факултета, за 30%
радног времена, на одређено време
1 година
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани математичар или дипломирани
математичар-информатичар,
са укупном просечном оценом најмање
осам на студијама првог степена и уписане мастер академске или специјалистичке студије уже научне области за коју се
бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и
93/12), 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 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.

0800 300 301
(позив је бесплатан)

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

на одређено време 5 година
4 извршиоца

у Институту за математику и
информатику Факултета, за 30%
радног времена, на одређено време
1 година

нсЗ позивни центар

Филолошко
уметНиЧки Факултет

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 100/07, 97/08 и 44/2010), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. 138
од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011.
године (www.filum.kg.аc.rs), Законом
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и
61/2005), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета
у Крагујевцу, од 04.05.2009. године и
Одлуком о изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу, бр. 659/7
од 27.09.2012. године и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање асистента
за ужу уметничку област
Унутрашња архитектура и
индустријски дизајн

за 50% радног времена, на одређено
време 3 године

Сарадник у звање асистента за
ужу уметничку област Цртање и
сликање
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија
који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање
08,00 и који показује смисао и способност за наставни рад и познаје један од
светских језика.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија и
стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми); оверене копије диплома; за
избор у звање асистента: уверење о упи-
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саним докторским студијама (оригинал);
оверена копија извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
(оригинал); потврда надлежног органа
(полицијске управе) да кандидат није
осуђиван; мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који
имају педагошко искуство у високошколској установи); за кандидате који се први
пут бирају у звање доцента предвиђено је приступно предавање. Фотокопије
докумената морају бити оверене и не
старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација
кандидата који не испуњавају услове
конкурса, неће се узимати у разматрање.
Сва документација и оригинални радови
достављају се Служби за опште и правне
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

екоНомски Факултет
34000 Крагујевац
Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Сарадник у звање асистента
(поновни избор) за ужу научну
област Општа економија и
привредни развој, наставни
предмет: Економика природних
и привредних ресурса и
Туризам и животна средина
на одређено време 3 године

Сарадник у звање асистента
(поновни избор) за ужу
научну област Финансије,
финансијске институције и
осигурање, наставни предмет:
Међународне финансије

машиНски Факултет
кРаљево

К рА љ Е в о

ош „петаР Николић“
36202 Самаила
тел. 036/882-002

Сарадник у звање асистента
за ужу научну област
Механизација носеће
конструкције

Наставник математике
са 56% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању, по Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи.
Поред општих услова, кандидат треба
да испуњава и посебне услове прописане одредбама члана 8 став 2 тач. 1 и 2
и члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11); да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима - лекарско уверење прилаже изабрани кандидат пре закључивања
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 неосуђиваности прибавља
школа; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс поднети: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци).
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене,
непотпуне, као и пријаве са неовереном
документацијом неће се узимати у разматрање. Молбе са потребном документацијом доставити на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона:
036/882-002.

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија
одговарајуће научне области који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00
и који је показао смисао за наставни
рад, односно магистар економских наука одговарајуће научне области коме је
прихваћена тема докторске дисертације
и други општи, педагошки и посебни
услови прописани Законом, Статутом и
другим актима Факултета. Кандидати уз
пријаву достављају: доказе о испуњавању услова конкурса и доказе о испуњености општих предуслова у погледу
неосуђиваности, утврђених чланом 62
став 3 Закона о високом образовању и
чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима
о испуњености услова тражених конкурсом доставити на горенаведену адресу
Факултета. Рок за пријаву је 15 дана.
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36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Стекните
конкурентску
предност
Обука за активно
тражење посла

на одређено време од 3 године

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Производно
машинство, за предмете:
Технологија машиноградње,
Информационе и дигиталне
технологије, Интегрисано
пројектовање производа
и процеса, Моделовање и
анализа производа CAD/
CАА, Теорија процеса обраде,
Пројектовање за монтажу
DFА/CАА, Машине алатке,
Концепцијска анализа CAD/
CAA, Рачунарски интегрисане
технологије
на одређено време од 3 године

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Производно
машинство, за предмете:
Одржавање и дијагностика,
Одржавање оријентисано
поузданошћу, Техничка
логистика и менаџмент
производње, Организација
рада, Организација
производње, Управљање
квалитетом производа,
Управљање пројектом, Заштита
од буке
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне Обука
спреме,за
магистратура из научне областиактивно
за коју
се врши избор и прихваћена тема докторске дисертације или студенттражење
докторских студија који је претходне
нивое
посла
студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 08,00. Поред општих
услова утврђених законом, кандидат
треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, актима Универзитета у Крагујевцу и актима
Факултета у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
Уз пријаву доставити: биографију, доказ
о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме-оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама, одлуку о прихваћеној теми докторске дисертације, одговарајуће доказе
надлежних органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 62 став 3 Закона о високом образовању и члана 125е
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова,

Посао се не чека,
посао се тражи
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као и саме радове и све остале доказе
од значаја за избор. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет за машинство и
грађевинарство у Краљеву, Доситејева
19, 36000 Краљево, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве
неће се разматрати.

ош „свети сава“

КрУшЕвАц

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

омш „коРНелије
стаНковић“

Наставник немачког језика
за 44% радног времена

37240 Трстеник
Обрена Антића 13
тел. 037/710-022

Наставник соло-певања

ош „јосиФ паНЧић“
36344 Баљевац, Бошка Бухе 8
тел. 036/791-227

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу
Корлаће

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Градац
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи. Уз пријаву са биографијом доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије
(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. Лекарско уверење о
физичкој, здравственој и психичкој способности за рад у школи подноси се пре
закључења уговора о раду. Пријаве се
подносе у року од 8 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Стекните
конкурентску
предност

Обука за активно
тражење посла

Наставник соло-певања

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

Наставник гитаре
4 извршиоца

Наставник гитаре

са 82% радног времена

Наставник клавира

Обука за
активно
тражење
посла

3 извршиоца

Наставник клавира

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

Наставник корепетиције
са 75,7% радног времена

Наставник хармонике
3 извршиоца

Посао се не чека,
посао се тражи
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
Наставник флауте

ФМУ/музичка академија: за наставника
соло певања: дипломирани музичар-соло
певач; за наставника гитаре: дипломирани музичар-гитариста; за наставника клавира: дипломирани музичар-пијаниста;
за наставника корепетиције: дипломирани музичар-пијаниста; за наставника
хармонике: дипломирани музичар-акордеониста; за наставника флауте: дипломирани музичар-флаутиста. Кандидати морају даНационална
испуњавају опште
услове
служба
предвиђене Законом о раду, Законом о
за
запошљавање
радним односима у државним органима и
Законом о основама система образовања
и васпитања, као и Правилником о врсти
и степену стручне спреме наставника у
основној музичкој школи и Правилником
о систематизацији радних места. Документа за пријаву: пријава са краћом биографијом; оверена фотокопија дипломе;
уверење о држављанству-да није старије
од 6 месеци или са холограмом; извод из
матичне књиге рођених-да није старији
од 6 месеци или са холограмом; уверење
да лице није осуђивано правоснажном
пресудом, као и да против њега није
покренута истрага, нити је подигнута
оптужница за било које кривично дело.
Уверење о здравственој способности за
рад подноси се пре закључења уговора о
раду. Доказ о психолошкој процени кандидат прибавља у надлежној Националној служби за запошљавање.

Пословни центри
НСЗ

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

План за
реализацију
вашег
бизниса

УСЛОВИ: 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).

Наставник енглеског језика

на одређено време ради
замене
Друштвена
одговор
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор или
дипломирани
ПРИОРИТЕТИ
У
филолог за енглески језик и књижевЗАПОШЉАВАЊУ
ност, дипломирани професор
енглеског
језика и књижевности, мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), мастер професор енглеског језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик).
ОСТАЛО: да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност; да
није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична делаНационална
утврђена у чл.
120
служба
став 1 тачка 3 Закона
о
основама
систеза запошљавање
ма образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву
доставити: оверену копију дипломе о
стеченом образовању, оверену копију
уверења о положеном испиту за лиценцу
наставника (уколико поседује исто), уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених. Пријаве слати на адресу
школе.

Програми
приправништва –
знање у пракси

ош „доситеј
обРадовић“
37000 Крушевац
Војислава Илића 5
тел. 037/447-300

Наставник ТО

за 50% радног времена

Наставник информатике
за 50% радног времена

УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11)-оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о
стеченом образовању; 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 - уверење
прибавља школа; да има држављанство

16.01.2013. |

Запослимо

Шанса за
младе

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
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Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

пРедшколска устаНова
„пахуљице“
37220 Брус, Јосифа Панчића бб

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економског смера, три године радног искуства, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом (доказ
се подноси пре закључивања уговора о
раду), држављанство РС, да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља установа). Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе о стручној
спреми, доказ о радном искуству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ да се
против кандидата не води кривични поступак. Лекарско уверење доставиће кандидат који буде примљен пре закључења
уговора о раду, а проверу психофизичких способности извршиће Национална
служба за запошљавање. Рок за подоношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

музиЧка школа
„стаНислав биНиЧки“
16000 Лесковац, Млинска 2

Професор гитаре
2 извршиоца

Професор гитаре

са 40% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани музичар-гитариста; дипломирани музичар усмерење гитариста;
академски музичар гитариста.

Професор хармонике

лЕсКовАц

поНиштење огласа
пу „младост“
16215 Црна Трава

Оглас објављен 03.01.2013. године
у публикацији „Послови“, за радно место: васпитач, поништава се у
целости.

ош „јосиФ костић“
16000 Лесковац

Наставник физичког васпитања

са 80% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
функције

Наставник физичког васпитања

са 15% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање (висока стручна
спрема у наведеном занимању, по Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи); да има 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
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани
музичар-акордеониста;
дипломирани музичар усмерење акордеониста; дипломирани музичар акордеониста.

Професор етнологије
са 5% радног времена

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

Професор народне игре
са 10% радног времена

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

Професор џез бубњева
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани музичар-гитариста; дипломирани музичар усмерење гитариста;
академски музичар гитариста.
ОСТАЛО: Општи услови предвиђени су
Законом о раду, а према Закону о основама система образовања и васпитања
потребно је да лице има одговарајуће
образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима,
да није правоснажном пресудом осуђивано 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 приложити следећа документа: диплому или уверење о дипломирању
које није старије од 6 месеци; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Приложена документа морају
бити у оригиналу или уредно оверене
фотокопије. Избор наставника 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. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе или доставити лично у секретаријат школе.

испРавка огласа
екоНомска школа
„Ђука диНић“
16000 Лесковац
Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-880

У огласу објављеном 03.01.2013.
године у публикацији „Послови“,
мења се назив школе: уместо ОШ
„Ђука Динић“, треба да стоји: ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЂУКА ДИНИЋ“. У
осталом делу, за сва радна места,
оглас је непромењен.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани
музичар-перкусиониста;
музички извођач џез музике; академски
музичар перкусиониста.

Професор џез певања
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
академски музичар џез певач; музички
извођач џез музике.

Професор гитаре

са 80% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Медвеђи
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осНовНа школа
„Радоје домаНовић“
16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Наставник математике

са 66% радног времена, за рад у
матичној школи у Бошњацу

Наставник енглеског језика

са 60% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног радника,
за рад у издвојеним одељењима у
Цекавици и Великом Војловцу

Наставник енглеског језика

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног радника,
за рад у издвојеним одељењима у
Лугару и Пертату
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат
треба да испуњава услове из чл. 8 и
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/2011) и услове прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) и услове за
заснивање радног односа из чл. 24-26 и
чл. 30 Закона о раду.

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2012/2013. годину, односно до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: завршена средња школа-IV
степен, завршен уводни модул програма
за стручно оспособљавање педагошких
асистената. Кандидат треба да испуњава
и услове из чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и услове за заснивање радног односа из чл.
24-26 и чл. 30 Закона о раду.
ОСТАЛО: Кандидат мора да достави следећу документацију: захтев са радном и
личном биографијом; оригинал или оверен препис дипломе; доказ о завршеном
уводном модулу програма обуке педагошких асистената (доставља кандидат
који конкурише за педагошког асистента); извод из матичне књиге рођених;
уверење да је држављанин РС (не старије од 6 месеци); уверење од СУП-а да
није осуђиван (прибавља школа службеним путем); уверење да је здравствено способан (прибавља кандидат који
је изабран по конкурсу, пре ступања на
рад). Пријаве слати поштом на горенаведену адресу школе или доставити лично,
за дана објављивања
у року од 8Обука
дана од
огласа. Информације
активно о огласу могу се
добити у секретаријату школе, на број
тражење
телефона: 016/855-006. Неблаговремене
посла
и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „вук каРаЏић“

медициНска школа

16230 Лебане, 19. август 3
тел/факс: 016/846-292

16000 Лесковац
Боре Димитријевића Пиксле 1
тел. 016/3441-435

Помоћни радник-хигијеничар
УСЛОВИ: НКВ радник-основна школа; да
кандидат има општу здравствену способност; да је држављанин Републике
Србије; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравственој способности подноси се пре закључивања
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на адресу
школе.

Професор историје

са 90% радног времена (36 сати-18
часова недељно)
УСЛОВИ: професор историје; професор
историје-мастер; дипломирани историчар; дипломирани историчар-мастер и
сва остала занимања прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама. Предвиђено је психолошко тестирање кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Ближе информације могу се
добити на број телефона: 016/3441-435.

осНовНа школа
„јосиФ паНЧић“

гимНазија
„стеваН јаковљевић“

16201 Орашац
тел. 016/734-334

16210 Власотинце
тел. 016/875-152

Наставник информатике
са 10% радног времена

Професор географије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и посебне услове: VII степен
стручне спреме, завршен одговарајући
факултет. Пријаву на конкурс, са кратком
биографијом и документима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса.

поНиштење огласа
осНовНа школа
„стаНимиР вељковић
зеле“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Оглас објављен 26.12.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за једно радно место: наставник географије, на одређено време
до 31.08.2013. године, за 50% радног времена.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање три месеца, нити за кривично
дело које га чини неподобним за обављање послова у школи; да има одговарајуће образовање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: кратку
биографију; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
слати на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације на бројеве телефона: 016/734-334, 734-488.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба
за запошљавање

16.01.2013. | Број 500 |
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осНовНа школа
„боРа стаНковић“
16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Наставник математике
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да
кандидат има одговарајуће образовање
утврђено Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних срадника
у основној школи („Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/02, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07,
20/07, 1/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09,
9/09 и 3/10); 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 држављанствно Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету; извод
из матичне књиге рођених. Пријаве на
конкурс, са потребном документацијом
о испуњености услова, доставити лично
или на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 8 дана од
дана истека рока за подношење пријава. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, на број
телефона: 016/3488-442.

лоЗнИц А

ош „петаР вРаголић“

15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

Наставник информатике и
рачунарства

са 45% радног времена, на
одређено време, а најдуже до краја
школске 2012/2013. године, за рад
у ИО Узовница, Врхпоље и Горња
Трешњица

Наставник српског језика

са 94% радног времена, на одређено
време, а најдуже до краја школске
2012/2013. године, за рад у ИО
Врхпоље

Наставник српског језика

на одређено време, а најдуже до
повратка директора са функције, за
рад у матичној школи у Љубовији

34

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена, на
одређено време, а најдуже до краја
школске 2012/2013. године, за
рад у издвојеном одељењу Доња
Љубовиђа и Доња Оровица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
одговарајућег смера, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.

Финансијски радник

за рад у матичној школи у Љубовији
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера.
ОСТАЛО:
држављанство
Републике
Србије; да кандидати нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања; да имају психофизичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима. Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа слати на
адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

осНовНа школа
„вукова спомеН школа“
15303 Тршић

Наставник хемије

са 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни
услове прописане законом: одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 8
Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11); одговарајући степен и врста
образовања прописана у чл. 3 ст. 1 тач.
11 Правилника 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 осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 ст.
1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11); да има држављанство РС. Уз пријаву на конкурс приложити: краћу биографију, уверење о држављанству-оригинал или оверена копија,
оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених-оригинал или оверену фотокопију. Пријаве са доказима о испуњености
услова огласа доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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гимНазија „9. мај“
18000 Ниш, Јеронимова 18

Наставник филозофије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Службени гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Службени гласник РСПросветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 11/2001, 3/2003,
4/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008 и 8/2011):
професор филозофије, односно дипломирани филозоф; професор филозофије
и социологије.

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Службени гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Службени гласник РСПросветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 11/2001, 3/2003,
4/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008 и 8/2011):
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 српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог
за српски језик и књижевност; професор
српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске
књижевности и српског језика.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду);
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља установа по службеној
дужности); држављанство Републике
Србије. У поступку одлучивања о избо-
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ру наставника, директор установе прибавља мишљење органа управљања,
након извршене провере психофизичких
способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву
доставити: диплому о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених/венчаних и уверење о држављанству, све у оригиналу или у овереној
фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

гимНазија
„боРа стаНковић“

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27
тел. 018/527-621

Наставник историје

на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: професор историје или дипломирани историчар; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом
и ученицима (доказ доставља изабрани
кандидат приликом закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља установа
по службеној дужности); држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити: доказ о одговарајућем образовању,
уверење о држављанству РС и извод из
матичне књиге рођених. Вршиће се и
претходна провера психофизичких способности кандидата од стране Националне службе за запошљавање у Нишу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

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

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима (уверење доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља установа
по службеној дужности); држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге
рођених, односно венчаних. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

осНовНа школа
„добРила стамболић“

мастер композитор. Лица која су стекла
академско звање мастер треба да имају
положен испит Методика наставе општег
музичког образовања као изборни предмет на академским или мастер студијама.

18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном комбинованом
одељењу у Драјинцу
УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): 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.

Наставник музичке културе

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља установа
по службеној дужности); држављанство
Републике Србије. Кандидат уз пријаву
треба да достави: оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге
рођених.

пРедшколска
устаНова „полетаРац“

18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб
тел. 018/823-430

за рад у издвојеним осморазредним
одељењима у Гушевцу и Лалинцу
УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): академски музичар; дипломирани музичар-музички педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани
музичар-композитор; дипломирани композитор; дипломирани музичар-диригент; дипломирани музичар-музиколог;
дипломирани
музиколог;
наставник
музичке културе; дипломирани диригент; дипломирани музичар-акордеониста; дипломирани музичар-гитариста; дипломирани музичар-соло певач;
дипломирани професор солфеђа и
музичке културе; дипломирани етномузиколог; дипломирани музичар-пијаниста; дипломирани музичар-чембалиста; дипломирани музичар-оргуљаш;
дипломирани музичар-харфиста; дипломирани музичар-перкусиониста; дипломирани музичар-виолиниста; дипломирани музичар-виолиста; дипломирани
музичар-виолончелиста; дипломирани
музичар-контрабасиста;
дипломирани
музичар-флаутиста; дипломирани музичар-обоиста; дипломирани музичар-кларинетиста; дипломирани музичар-фаготиста; дипломирани музичар-хорниста;
дипломирани музичар-трубач; дипломирани музичар-тромбониста; дипломирани музичар-тубиста; професор црквене
музике и појања; дипломирани музичар-саксофониста; професор солфеђа
и музичке културе; дипломирани музичар-педагог; дипломирани музичар-бајаниста; дипломирани музичар за медијску област; мастер теоретичар уметности
(професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или
музички теоретичар); мастер музички
уметник (сви професионални статуси);

Хигијеничар-помоћни радник
УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом (доказ доставља
изабрани кандидат приликом закључења
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља установа
по службеној дужности); држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених.

електРотехНиЧка
школа
„мија стаНимиРовић“
18116 Ниш
Булевар цара Константина бб

Наставник хемије

са 70% радног времена
УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар; професор биологије-хемије;
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-професор хемије; дипломирани хемичар-мастер; дипломирани
професор физике-хемије-мастер; дипломирани професор биологије-хемије-мастер; професор географије-хемије.
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Наставник руског језика и
књижевности

Наставник електрогрупе
предмета

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

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски; дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике.

са 88,89% радног времена

Наставник енглеског језика и
књижевности

са 27,78% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

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

Наставник електрогрупе
предмета
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација; дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски.

Наставник електрогрупе
предмета

ош „меша селимовић“

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани инжењер
електронике.

Професор немачког језика

Наставник електрогрупе
предмета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи, држављанство Републике Србије, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима. Предвиђена је претходна провера психофизичких способности
кандидата за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву поднети: доказ о стручној спреми; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге
рођених; уверење да лице није кажњавано или осуђивано (овај доказ прибавља школа); уверење да се против њега
не води кривични поступак и истрага;
лекарско уверење. Пријаве са документацијом слати на адресу школе.

на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски; дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике.

Наставник електрогрупе
предмета

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

Наставник електрогрупе
предмета
са 55% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани инжењер
електронике.

Наставник електрогрупе
предмета

са 60% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација; дипломирани инжењер
електронике, смерови електронике и
телекомуникација.

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене координатора
огледних одељења у школској
2012/2013. години

36309 Рибариће
тел. 020/821-110

са 89% годишње норме

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани инжењер
електронике.

Наставник електрогрупе
предмета

Наставник електрогрупе
предмета
са 80% радног времена

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене запослене
распоређене на послове помоћника
директора

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим енергетског.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација; дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски.
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са 80% радног времена, на одређено
време до истека мандата директору
школе

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација; дипломирани инжењер
електронике, смерови електронике и
телекомуникација.

Наставник електрогрупе
предмета

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених,
односно венчаних. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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мош „25. мај“
36307 Делимеђе
тел. 020/461-159

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 8, 120 и 122
Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву
на конкурс доставити следећа документа: диплому о завршеном VII/1 степену
стручне спреме или уверење о дипломирању (оригинал или оверену копију);
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није под истрагом и да се против
њега не води кривични поступак. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања. Кандидати ће бити писмено
обавештени о избору у року од 8 дана
од дана доношења одлуке о пријему.
Неблаговремена и непотпуна документа
неће се разматрати.

новИ сАд

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Производни системи,
организација и менаџмент

Факултет
техНиЧких Наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

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

Ванредни или редовни
професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Производни системи,
организација и менаџмент
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, вишегодишње
искуство у држању наставе, искуство у
руковођењу
истраживачко-развојним
пројектима и услови прописани чланом
64 Закона о високом образовању.

Ванредни или редовни
професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Грађевински
материјали, процена стања и
санација конструкција
2 извршиоца

ош „ЂуРа јакшић“
21238 Чуруг, Трг слободе 4
тел. 021/833-017

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено
на студијама другог степена у складу са
Законом о високом образовању, почев
од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за
наставника основне школе, педагога или
психолога; дозвола за рад за обављање
послова наставника или стручног сарадника; најмање пет година рада у установи образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да
кандидат испуњава услове прописане чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити:
краћу биографију и податке о кретању
у служби, уверење о држављанству,
диплому, доказ о поседовању дозволе за
рад (лиценца или уверење о положеном
стручном испиту), потврду о радном стажу. Наведена документа морају бити у
оригиналу или у овереној фотокопији, не
старија од 6 месеци. Уверење о неосуђиваности прибавља школа, а лекарско
уверење доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
грађевинске струке, учешће у пројектима националног и међународног значаја, искуство у наставном процесу на
високошколским установама у трајању
од најмање 8 година и услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
струке индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент, искуство у наставном процесу на високошколској установи од најмање 5 година, искуство у
вођењу међународних пројеката и заштити интелектуалне својине и услови
прописани чланом 64 Закона о високом
образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Рачунарска техника и
рачунарске комуникације
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
струке електротехника и рачунарство,
истраживач на научним пројектима
Министарства, искуство у наставном процесу на високошколској установи и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Грађевински
материјали, процена стања и
санација конструкција
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
грађевинске струке и услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању.

Предавач струковних студија
за ужу стручну, уметничку,
односно научну област
Телекомуникације и обрада
сигнала

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Уметност примењена на
архитектуру, технику и дизајн
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
струке ликовне уметности, мастер ликовни уметник, искуство на високошколским
установама из области медија и услови
прописани чланом 64 Закона о високом
образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Планирање, регулисање
и безбедност саобраћаја
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
саобраћајне или архитектонске струке,
искуство у настави у оквиру области за
коју се бира на високошколским установама, учешће на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и услови прописани чланом 64
Закона о високом образовању.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електротехничке струке, постигнути
научни резултати из области за коју се
бира, искуство у раду најмање 5 година
и услови прописани чланом 64 Закона о
високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Производни системи,
организација и менџмент
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке индустријско инжењерство
и инжењерски менаџмент, искуство у
наставном процесу на високошколској
установи од најмање 5 година и услови
прописани чланом 72 Закона о високом
образовању.
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Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија

горенаведену адресу за сваки конкурс
појединачно. Комисија ће разматрати
само благовремене и потпуне пријаве.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске
струке, одговорност
дипломирани
Друштвена
инжењер архитектуре-мастер, студент
пРавНи Факултет
Национална служба
докторских студија, искуство у настави у
оквиру области
за коју се бира
за запошљавање
ПРИОРИТЕТИ
У на висо- 21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 1
кошколским установама и услови пропиЗАПОШЉАВАЊУ
сани чланом
72 Закона о високом образовању.
Доцент за ужу научну област

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, дипломирани
Национална служба
инжењер архитектуре-мастер, студент
за запошљавање
докторских
студија, искуство у настави у
оквиру области за коју се бира на високошколским установама и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, дипломирани архитекта-унутрашња архитектура,
студент докторских студија, искуство у
настави у оквиру области за коју се бира
на високошколским установама и услови
прописани чланом 72 Закона о високом
образовању.

Шанса за
младе

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија

грађанскоправну, наставни
предмет: Облигационо право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
правни факултет; VIII степен стручне
спреме, доктор правних наука. Услови
за избор предвиђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 100/2007-аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010 и 93/2012), Статутом
Универзитета, Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду, Статутом
Факултета и Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, диплому о
завршеномШанса
правном за
факултету,
младе диплому
или уверење о научном степену доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију), списак својих научних
радова и по један примерак тих радова.
Пријаве се подносе у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

Школа је знање,
посао је занат

Обуке и субвенције (за запошљавање)

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, дипломирани
инжењер архитектуре-мастер, студент
докторских студија, искуство у настави у
оквиру области за коју се бира на високошколским установама и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

ПРАВИ
ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у
ОДГОВОРИ
НА (навести
звање
и пријем у радни однос
прецизан назив уже научне области),
доказе
о испуњености
услова конкурса:
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
краћу биографију, оверене фотокопије
диплома, доказ о држављанству, списак објављених научних радова, књиге и
саме радове, уверење о одобреној докторској дисертацији или уверење о упису
на докторске студије. Пријаве слати на
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ош „јаН колаР“

21324 Селенча, Вајанског 1
тел. 021/774-015

Наставник немачког језика
за 80% радног времена

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВА

Наставник енглеског језика у
нижим разредима
за 60% радног времена

Наставник математике
за 60% радног времена

Наставник физике

за 60% радног времена

Наставник ромског језика
са елементима националне
културе
за 20% радног времена

Дефектолог

на одређено време до 31.08.2013.
године

САЈМОВИ
на одређеноЗАПОШЉАВАЊА
време до 31.08.2013.
Педагошки асистент
године

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне услове прописане у чл. 8
и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
Национална служба
бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о стеза запошљавање
пену и врсти образовања
наставника и
стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника који изводе обрзаовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз
пријаву на конкурс доставити следећа
документа: доказ о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству
Републике Србије-не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених;
доказ о знању словачког језика у складу
са чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, а за педагошког асистента и доказ о завршеном
најмање уводном модулу обуке за педагошког асистента, по програму обуке коју
организује Министарство просвете и науке. Доказ о неосуђиваности прибавља
установа пре закључења уговора о раду,
а изабрани кандидат доставља уверење
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима,
такође пре закључења уговора о раду.
Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Прави људи
на правим
пословима

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

Наука и образовање

пољопРивРедНи
Факултет
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Научни сарадник за ужу област
Социологија
УСЛОВИ: доктор социолошких наука.

Истраживач-сарадник за
научну област Пољопривредна
техника
2 извршиоца

УСЛОВИ:
завршен
пољопривредни
факултет, смер пољопривредна техника.
Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене Законом о научноистраживачком раду-чл. 70 („Сл. гласник РС“, бр.
110/05) и Статутом Пољопривредног
факултета у Новом Саду.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је обавезан
да достави доказ о испуњености услова
по овом конкурсу, биографске податке,
научне и стручне радове, доказе о њиховом објављивању и потврде или уверења
о наставку школовања (уписане докторске студије).

пољопРивРедНи
Факултет
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни професор за ужу
научну област Пољопривредна
техника
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука,
област пољопривредна техника.

Доцент за ужу научну област
Хортикултура и пејзажна
архитектура
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука,
област хортикултура и пејзажна архитектура.

Доцент за ужу научну област
Болести животиња и хигијена
анималних производа
УСЛОВИ: доктор ветеринарских наука-ветеринарски или пољопривредни
факултет, област ветеринарске медицине.

Доцент за ужу научну област
Патологија
УСЛОВИ: доктор ветеринарских наука-ветеринарски или пољопривредни
факултет, област ветеринарске медицине.

Доцент за ужу научну област
Ратарство и повртарство

ош „коста тРиФковић“

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука,
област ратарство и повртарство.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05). Уз пријаву кандидат је обавезан
да достави доказ о испуњености услова
по овом конкурсу, биографске податке,
научне и стручне радове, као и доказе о њиховом објављивању, уверење о
наставку студија (за звања сарадничка).
Рок за пријављивање је 15 дана.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у
складу са чл. 3 тачка 1 Правилника о
стручној спреми наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96) и
услови прописани Законом о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у
складу са чл. 3 тачка 15 Правилника о
стручној спреми наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96) и
услови прописани Законом о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).

Наставник техничког
образовања

за 70% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог
са функције вршиоца дужности
директора школе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у
складу са чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/82011) и
Правилником о стручној спреми наставника и стручних сарадника у основној
школи. Уз пријаву на конкурс доставити:
биографију, оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом прибавља школа по службеној
дужности. Одговарајуће лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

иНФоРмисаНост
сигуРНост
самопоуздање

на одређено време, за 20% радног
времена

на одређено време, за 20% радног
времена

21000 Нови Сад, Огњена Прице 7
тел. 021/4739-276

обука за активно
тражење посла

Професор ликовне културе

Професор биологије

школа за осНовНо
обРазовање и
васпитање
одРаслих „свети сава“

Национална служба за
запошљавање

21000 Нови Сад
Берислава Берића 2
тел. 021/443-143
е-mail: kostat@neobee.net

Професор физичког васпитања
на одређено време, за 5% радног
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у
складу са чл. 3 тачка 10 Правилника о
стручној спреми наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96) и
услови прописани Законом о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).

Професор разредне наставе
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у
складу са чл. 2 Правилника о стручној
спреми наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 6/96) и услови
прописани Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију (у оригиналу
или оверене фотокопије): диплому; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених. Уверење о здравственој
способности кандидат ће доставити по
коначности одлуке директора о избору,
а пре закључења уговора о раду. Установа прибавља доказ прописан чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Пријаве слати
на наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
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Наука и образовање

пАнЧЕво

ош „3. октобаР“

26361 Локве, Лењинова 95
тел. 013/646-155

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани правник-мастер, дипломирани правник који је стекао високо
образовање на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, са положеним стручним испитом за секретара.
Поред општих услова, кандидат треба
да испуњава и услове утврђене Законом о основној школи и Законом о основама система образовања и васпитања.
Потребно је да кандидат испуњава услове прописане чл. 8, 68, 120 и 130 Закона
о основама система образовања и васпитања, 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. Настава се одвија на румунском језику, па је
обавезно знање румунског језика. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз
пријаву доставити: краћу биографију и
доказе о испуњености услова у оригиналу или препису или оверене фотокопије,
диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија или препис дипломе);
уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); потврду о
положеном секретарском испиту (оверена фотокопија); доказ о знању румунског
језика. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за
рад подноси се пре закључења уговора о
раду, а доказ да кандидат није осуђиван
према члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања-прибавља школа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у
обзир. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у складу са законом, након
истека рока за подношење пријава.
Пријаве на конкурс доставити у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс“, непосредно школи или на адресу
школе. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на бројеве
телефона: 013/646-155 и 062/8094-062.

поНиштење огласа
пРедшколска устаНова
„полетаРац“
26310 Алибунар, Вука Караџића 6
тел. 013/2100-054

Стекните
Оглас објављен 10.10.2012. године
у
публикацији „Послови“, поништаконкурентску
ва се за радно место: васпитач, за
рад у Алибунару.
предност
пИроТ

тел. 010/2681-028

Наставник српског језика
са 72% радног времена

Наставник географије

са 35% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
функције

Наставник историје

Обука за активно
гимНазија
тражење
посла
„свети
киРило
и
методије“

18320 Димитровград
Кирила и Методија 12
тел. 010/362-163

Ложач парног котла и ноћни
чувар
УСЛОВИ: завршена основна или средња
школа и положен испит за руковаоца
парних котлова. Кандидати треба да
испуњавају и следеће услове: да имају
држављанство Републике Србије; одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања (доказе прибавља школа).
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
Пословни
објављивањацентри
конкурса. НСЗ
Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс приложити:
уверење о држављанству, лекарско уверење, диплому (оригинал, оверен препис или оверену фотокопију) о стручној
спреми, уверење о положеном стручном
испиту за руковаоца парних котлова,
извод из матичне књиге рођених, уверење да се не води истражни и кривични поступак. Пријаве доставити на адресу школе. Ближе информације могу се
добити на број телефона: 010/362-163.

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

Обука за
активно
тражење
ош „младост“ посла
18215 Велико Боњинце

Посао се не чека,
посао се тражи

са 35% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове из Правилника о врсти стручне
спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи, као и
услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву кандидат подноси: пријаву
са кратком биографијом, оригинал или
оверенуНационална
фотокопију служба
уверења о држављанствуза(не
старије од шест месеци),
запошљавање
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену
фотокопију радне књижице са подацима
о радном стажу, оригинал или оверену
фотокопију дипломе којом се потврђује
стручна спрема, оригинал или оверену
фотокопију уверења да се против кандидата не води кривични поступак за
кривична дела која се гоне по службеној
дужности. Доказ да кандидат има психофизичку способност за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван прибавља школа. Пријава
на конкурс врши се поштом или лично,
на адресу школе, у року од осам дана
од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Сва обавештења могу се
добити у школи или на број телефона:
010/2681-028.

Пословни центри
НСЗ

План за
реализацију
вашег
бизниса

Запослимо
Србију

поНиштење коНкуРса
ош „пРедРаг коЖић“
26224 Дубовац, Цара Лазара 94
тел. 013/767-081, 767-008
е-mail: оsdubovac@cat.rs

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

пож АрЕвАц

осНовНа школа
„кРаљ алексаНдаР I“

12000 Пожаревац, Симе Симића 3

Наставник разредне наставе
Наставник математике
Наставник италијанског језика
на одређено време

Наставник српског језика

за 25% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања

књиге рођених, уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченом
одговарајућем образовању - оригинале
или оверене фотокопије, не старије од
шест месеци. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за
запошљавање. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 012/885-120.

Рачуновођа

ош „ЂуРа јакшић“

Спремачица

Директор

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник-Просветни
гласник“, бр. 11/2012). Кандидати морају
да испуњавају услове у складу са чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11). Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, потврду
надлежног суда да се против кандидата не води истрага, тј. да није подигнута
оптужница, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима-доставља
се при закључењу уговора о раду, уверење из МУП-а-прибавља школа. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.

осНовНа школа
„ЖивојиН Жика
поповић“

12254 Раброво, Светог Саве 30

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(до повратка радника са боловања)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 24-26 Закона о раду, чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 и чл.
120 став 1 тач. 1 до 4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), а
одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи. Кандидати су дужни да уз пријаву
на конкурс доставе: извод из матичне

12311 Мало Црниће
тел. 012/266-396

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове
прописане Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11): да поседује одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и
чл. 59 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), односно да
има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање за наставника те врсте школе и
подручја рада, педагога и психолога, до
10. септембра 2005. године; да поседује
дозволу за рад-лиценцу; обуку и положен испит за директора установе, с тим
да ако изабрани кандидат нема положен
испит за директора, дужан је да положи
испит у року од годину дана од дана ступања на дужност, односно до доношења
подзаконског акта; најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања (прибавља школа по службеној дужности); да има држављанство
РС. Као доказе о испуњавању услова,
кандидат уз пријаву са биографским
подацима и подацима о кретању у служби и предлогом програма рада директора
школе, подноси: уверење о држављан-

ству РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија, не старија од 6
месеци); оверену фотокопију или оверен препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или
оверену фотокопију лиценце, односно
уверења о положеном стручном испитудозволи за рад; потврду о радном стажу у области образовања и васпитања;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (подноси се пре
закључења уговора о раду). Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса достављају се на адресу школе, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Сва документација не сме бити старија од 6 месеци. С
обзиром да Министарство просвете није
организовало полагање испита за директора школе, пријава се неће сматрати
непотпуном, а кандидат ће бити обавезан да у законском року положи испит за
директора школе. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања.

осНовНа школа
„хеРој Роса
тРиФуНовић“
12370 Александровац
тел. 012/254-435

Наставник француског језика

на одређено време до повратка
запосленог са места помоћника
директора школе, а најдуже до краја
школске 2012/2013. године, са 90%
радног времена

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене
одустног запосленог преко 60 дана,
са 40% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07,
17/07...11/12), као и услове прописане
чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву доставити: уверење о држављанству
РС, диплому о стеченом одговарајућем
образовању. Лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за
рад са децом прилаже кандидат који буде
примљен по конкурсу, пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа накнадно. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Приложена
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документа морају бити оргинална или у
овереној фотокопији, а уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месеци. Пријаве на оглас, са документацијом,
доставити у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „ЂуРа јакшић“
Топоница
12311 Мало Црниће
тел/факс: 012/266-396

Помоћни радник-сервирка

за рад у матичној школи у Топоници
УСЛОВИ: општи услови из Закона о раду
и посебни услови из чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
и Правилника о организацији и систематизацији радних места у ОШ „Ђура Јакшић“ у Топоници: I степен стручне спреме, основна школа (основно образовање
и васпитање). Уз пријаву на конкурс, са
кратком биографијом, доставити: оверену фотокопију сведочанства, уверење
о држављанству (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених-нови (у оригиналу или оверен препис/фотокопија), фотокопију личне карте. Оверене копије докумената не смеју
бити старије од шест месеци. Уверење да
кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности, од надлежне полицијске управе (доказ из казнене
евиденције). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од шест месеци),
доставља се пре закључења уговора о
раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве се могу поднети лично или слати
на горенаведену адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за
помоћног радника-сервирку“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник историје

са 35% радног времена, за рад у
матичној школи у Топоници

Наставник географије

са 15% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
функције директора школе

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
тј. до престанка функције вршиоца
дужности директора школе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове у складу са чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
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72/2009, 52/11): да имају одговарајуће
образовање, односно стручну спрему
према чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11), према Правилнику о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
11/2012); 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; држављанство Републике Србије.
У току трајања поступка одлучивања о
избору, сви пријављени кандидати који
испуњавају услове конкурса дужни су да
се подвргну претходној провери психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чл.
130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11), по распореду коју утврди
школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија), уверење о држављанству (не старије од шест месеци). Доказ
о неосуђиваности из чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања, прибавља школа. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду.

осНовНа школа
„јоваН шеРбаНовић“
12321 Лазница
тел. 012/649-302

Секретар

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: 1. одговарајућа врста и степен
стручне спреме (дипломирани правникмастер или дипломирани правник који је
стекао високо образовање на студијама
у трајању од најмање четири године); 2.
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење); 3. потврда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 4. уверење о држављанству Републике Србије;
5. извод из матичне књиге рођених.
Докази о испуњености услова из тач. 1,
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4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс,
а доказ о испуњености услова из тачке
2 пре закључења уговора о раду. Доказ
из тачке 3 прибавља школа. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 012/649-302.

ош „бата булић“
12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 1
тел. 012/332-180

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања;
да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа); да има
држављанство Републике Србије; дозвола за рад-лиценца за наставника, психолога или педагога, односно положен
стручни испит; да има завршену обуку
и положен испит за директора (програм
обуке за директора школе и Правилник
о полагању испита за директора школе
нису донети, из ког разлога ће изабрани
кандидат бити у обавези да у законском
року положи испит за директора школе); најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству РС и
извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци, оригинали или оверене
фотокопије); оверен препис или оверена фотокопија дипломе о одговарајућем
образовању; оверен препис или оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту-лиценци; потврда послодавца о траженом радном искуству са
подацима о пословима које је кандидат
обављао у области образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); уверење
да против лица није покренута истрага, нити је подигнута оптужница код
надлежног суда (не старије од 6 месеци); радна биографија; предлог оквирног плана рада за време мандата; докази
о поседовању организационих способности (факултативно); доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (не старији од 6 месеци,
прибавља школа); оригинал или оверена фотокопија уверења о здравственом стању издатог од стране надлежне
здравствене установе (не старије од 6
месеци, доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду). Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Ближа обавештења
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могу се добити у општој служби школе,
на број телефона: 012/332-180. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс
за директора школе“, поштом или лично
у секретаријат школе.

медициНска школа
12000 Пожаревац
Лоле Рибара 6-8

Наставник предшколске
педагогије
са 10% радног времена

Наставник васпитања и неге
деце-теорија
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор педагогије.

Наставник здравствене неге
на одређено време

УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар; санитарно-еколошки инжењерспецијалиста са претходно стеченим
образовањем за струковну медицинску
сестру; струковна медицинска сестра;
организатор здравствене неге; наведена лица треба да имају претходно стечено средње образовање у подручју рада
здравство и социјална заштита.

Наставник грађанског
васпитања
са 15% радног времена

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за
наставника одговарајуће стручне школе; лице које испуњава услове за стручног сарадника стручне школе - школског педагога или школског психолога,
односно андрагога; дипломирани етнолог;
етнолог-антрополог;
професор
одбране и заштите. Наведена лица могу
да изводе наставу ако су похађала један
или више од следећих програма: Обука
за наставника грађанског васпитања;
Интерактивна обука/тимски рад; Ни црно
ни бело; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава/учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори или
зидови; Чувари осмеха; Учионица добре
воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечјих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање
деце; Здраво да сте.

Наставник фармацеутске
технологије
са 25% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутологије, дипломирани фармацеут.

Стручни сарадник-педагог

осНовНа школа
„ЂуРа јакшић“

на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани школски
психолог-педагог.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава
услове прописане чл. 8, 120 и 121 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11),
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2011 и 8/2011). Уз пријаву на
конкурс приложити следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије): дипломе, извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству.
Доказ о испуњености услова из чл. 120
став 1 тач. 1 и 4 и става 2 Закона о основама система образовања и васпитања
подноси се уз пријаву на конкурс, доказ
из чл. 120 став 1 тачка 2 пре закључења
уговора о раду, а из става 1 тачка 3 истог
члана прибавља школа. Непотпуне и/или
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања, на адресу школе.

осНовНа школа
јоваН шеРбаНовић“
12316 Крепољин
тел. 012/7642-190

Наставник руског језика
са 66,67% ангажовања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
одговарајућег образовања, лекарско
уверење о способности за рад, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије. Обавезан
разговор са кандидатом и пробни рад.
Пријаве са потребном документацијом
доставити на адресу школе, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса.
Контакт телефон: 012/7642-190.

ВАША
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs

12308 Орешковица

Наставник хемије

са 20% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани хемичар, професор хемије,
професор хемије и физике, професор
хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар
за истраживање и развој, дипломирани
физикохемичар, дипломирани хемичар,
смер хемијско инжењерство, професор
биологије и хемије, професор физике
и хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар-професор хемије,
дипломирани професор хемије-мастер,
професор физике-хемије, професор географије-хемије, професор биологијехемије, дипломирани професор физикехемије, мастер, дипломирани професор
биологије-хемије, мастер, дипломирани
педагог за физику и хемију, дипломирани физичар-професор физике и хемије
за основну школу-мастер, дипломирани хемичар-мастер, мастер професор
хемије, мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, мастер професор
биологије и хемије.

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања-дипломирани тренер
са назнаком спортске гране, професор
физичког васпитања-дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања-дипломирани
кинезитерапеут, дипломирани професор
физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и спорта,
мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да
имају одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), као и да испуњавају и друге посебне услове: да имају психичку,
физичку и здравствену способност за
рад са ученицима, држављанство РС,
уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву са кратком биографијом кандидат подноси следеће доказе: оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду, а уверење о неосуђива-
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ности прибавља школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Избор кандидата биће извршен у року од 8 дана од дана
добијања мишљења органа управљања.
Пријаве се подносе на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

прИјЕпољЕ

техНиЧка школа
пРијепоље

31300 Пријепоље, 4. децембар
тел. 033/711-990

Директор

техНиЧка школа
пРијепоље

31300 Пријепоље, 4. децембар
тел. 033/711-990

Наставник математике

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 12 часова
(66,66% норме)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању, према Правилнику
о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних срадника у стручним
школама („Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03,
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08
и 5/11). Рок за пријем пријава је 8 дана.
Поред услова у погледу стручне спреме,
кандидати треба да испуњавају и услове
из чл. 120 став 2, 3 и 4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11).

пРијепољска
гимНазија

31300 Пријепоље, 4. децембар

Спремачица

са 40% норме

Спремачица

са 60% норме
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати подносе: сведочанство о завршеном основном
образовању (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско
уверење да поседују психичку и здравствену способност за рад са децом, уверење да нису кажњавани за кривична
дела прописана законом (документа не
могу бити старија од шест месеци).

смЕдЕрЕво

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања за наставника или стручног сарадника из чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања
и васпитања, дозвола за рад (лиценца
или стручни испит); обука или положен
испит за директора установе и најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања; психичка,
физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11); држављанство
РС. Уз пријаву доставити: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању лиценце за
рад; доказ о радном стажу; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; биографију са кратким прегледом кретања у служби и организационим
способностима. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања.

Национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла
иНФоРмисаНост
сигуРНост
самопоуздање
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палаНаЧка гимНазија

осНовНа школа
„9. мај“

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

31335 Саставци, Саставци бб
тел. 033/47-208

Помоћни радник-спремачица
на одређено време до 31.08.2013.
године, за рад у издвојеном
одељењу Крајчиновићи

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз
пријаву кандидат подноси: сведочанство о завршеној основној школи, извод
из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству РС, уверење да није
осуђиван за кривично дело или да се не
налази под истрагом. Пријаве доставити на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања.

Професор разредне наставе

на одређено време, за рад у ИО Хер
Голеша, до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
одговарајућем занимању.
ОСТАЛО: У радни однос у школи може
да буде примљено лице под условима
прописаним законом: 1. да има одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Услови из става 1 доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се током рада. Докази о
испуњености услова из става 1 тач. 1 и 4
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 прибавља школа.
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Наставник физике
Наставник социологије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за 65% радног времена

Наставник рачунарства и
информатике

на одређено време до повратка
запосленог са функције, за 45%
радног времена

Наставник математике
за 83% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у
складу са Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији, психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом
и ученицима, да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања, држављанство Републике
Србије. Уз пријаву и кратку биографију
кандидат подноси: оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи, уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности подноси се
пре закључења уговора о раду. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.
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ош „др јоваН цвијић“
11300 Смедерево
Др Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

следећих услова: одговарајуће образовање, држављанство Републике Србије.
Рок за достављање пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

Наставник дефектологолигофренопедагог

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

на одређено време до повратка
одсутног радника

Директор

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Кандидати за директора школе
треба да имају одговарајуће образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо
образовање стечено на студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне
студије, у складу са Законом о високом
образовању или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године),
за наставника средње стручне школе из
области саобраћаја, машинства, електротехнике или металургије, за педагога
или психолога, дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за директора
школе, најмање пет година рада у школи
на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, као и да испуњавају остале услове прописане чланом 120 став 1 Закона,
за пријем у радни однос на пословима
наставника, педагога или психолога, да
имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, да су
држављани Републике Србије. Директор
се бира на период од четири године. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
доказ о поседовању држављанства Републике Србије, уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, потврду
о радном стажу у школи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања и копију радне књижице, радну биографију, оквирни
план рада за време мандата.

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Наставник српског језика
за 25% радног времена

УСЛОВИ: Услови за избор кандидата
утврђени су Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи и чл. 120
став 1 и чл. 121 став 2 и 9 Закона о основама система образовања и васпитања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања.

испРавка коНкуРса
ош „светитељ сава“
11432 Друговац
тел. 026/721-114

Конкурс објављен 03.01.2013. године у публикацији „Послови“, за радно место: олигофренопедагог, на
одређено време, мења се у делу
који се односи на радно време, тако
да уместо: на одређено време, треба да стоји: олигофренопедагог, на
неодређено време, са 100% радног
времена; и за радно место: наставник физике, за 30% радног времена, и треба да стоји: наставник
физике, за 30% радног времена, на
неодређено време. У осталом делу
конкурс је непромењен.

осНовНа школа
„јоваН јоваНовић змај“
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Професор физике

за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и
дужни су да уз пријаву на конкурс доставе правноваљане доказе (у оригиналу
или оверене фотокопије) о испуњавању

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

Наставник српског језика

Наставник немачког језика

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

техНиЧка школа

ВАшА прАВА АдрЕсА:

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
професор српског језика и књижевности или дипломирани филолог за српски
језик и књижевност. Кандидати треба да
испуњавају услове прописане Законом о
раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), као и Правилником о врсти
и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Наставник саобраћајне групе
предмета
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор дипломирани инжењер
саобраћаја, смер друмски саобраћај.
Кандидати треба да испуњавају услове
прописане Законом о раду, услове из чл.
120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), као и
Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама.

Наставник електротехничке
групе предмета

на одређено време до повратка
запосленог, са 75% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани инжењер електротехнике,
смер електроника или аутоматика или
дипломирани инжењер електронике,
смер аутоматика. Кандидати треба да
испуњавају услове прописане Законом о
раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), као и Правилником о врсти
и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Наставник електротехничке
групе предмета
на одређено време до повратка
запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани инжењер електротехнике, смер електроника или рачунарство.
Кандидати треба да испуњавају услове
прописане Законом о раду, услове из чл.
120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), као и
Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама.
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Наука и образовање

Спремачица

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

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат
није осуђиван по службеној дужности
прибавља школа. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о
раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за радна места
наставника који уђу у ужи избор дужни
су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом
130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011), по распореду који
утврди
Обука
зашкола у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће
активно
кандидати бити благовремено обавештени. Кандидати за радна места наставтражење
ника морају да имају и образовање из
посла
психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Наставник историје

са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да поседују
одговарајуће образовање из чл. 8 став 1
и 2 и став 4 за наставнике основне школе, као и да испуњавају остале услове за
пријем у радни однос из чл. 120 и чл. 121
став 9 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, доказ о поседовању дражављанства Републике Србије,
доказ да нису под истрагом - уверење
општинског суда, потврду високошколске установе да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској
установи у току студирања или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова.
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 ослужба
основама система образовања и
Национална
испРавка огласа
васпитања, проверу психофизичких споош „воЖд каРаЂоРЂе“ за запошљавање
собности врши Национална служба за
11328 Водањ
запошљавање, применом стандардизотел. 026/4715-004
ваних поступака.

не чека,
Оглас објављен 03.01.2013. године
тражи
у публикацији „Послови“, за рад-

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Наставник географије

са 30% радног времена
Програми
приправништва –
знање у пракси

но место: спремачица, на одређено време, са 70% радног времена, мења се у делу који се односи
на радно време, тако да уместо: на
одређено време, треба да стоји: на
неодређено време, са 70% радног
времена.

на служба
шљавање

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

и центри
СЗ
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме
одговарајућег занимања, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС“, бр. 11/2012).
Кандидати морају да поседују одговарајуће образовање из чл. 8 став 1 и 2 и
став 4 за наставнике основне школе, као
и да испуњавају остале услове за пријем
у радни однос из чл. 120 и чл. 121 став 9
Закона о основама система образовања
и васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматање. Потврду високошколске установе да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у
току студирања или након дипломирања,

Шанса за
младе

| Број 500 | 16.01.2013.

од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова кандидати достављају уз пријаву. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да приложе
и: краћу биографију, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ
о поседовању дражављанства Републике
Србије, доказ да нису под истрагом - уверење општинског суда. 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,
Национална
служба
применом стандардизованих
поступака.

за запошљавање

осНовНа школа
„II шумадијски одРед“
11325 Марковац, 8. октобар 10
тел. 026/4861-006, 4861-030

Наставник математикеприправник
за 9 часова у настави

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајуће групе предмета. Поред општих
услова, кандидат треба да испуњава и
посебне услове прописане чл. 120, 121
и 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити и оверене фотокопије докумената,
не старије од 6 месеци, којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса: диплома о стеченом стручном
образовању, лекарско уверење, уверење да није осуђиван или под истрагом, уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
Обуке и субвенције (за запошљавање)

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

Наука и образовање

сомбор

пРедшколска устаНова
„полетаРац“
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

сРедња пољопРивРедНо
пРехРамбеНа школа
25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

Наставник прехрамбене групе
предмета

Педагошки асистент

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће
образовање за педагошког асистента;
стечено средње образовање и завршена
обука за педагошког асистента; познавање ромског језика; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад
(доказ се подноси пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ
прибавља установа); да имају држављанство РС. Уз пријаву на конкурс кандидати трба да приложе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци). Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу установе,
са назнаком: „За конкурс“.

УСЛОВИ: услови прописани Правилником о врсти стручне спреме наставника:
дипломирани инжењер технолог, одсек
органско-технолошки, група: биотехнолошка; дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство,
биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и
биотехнологија; дипломирани инжењер
технологије, смер угљенохидратне хране, конзервна храна или микробиолошки
процеси; дипломирани инжењер технологије исхране; дипломирани инжењер
прехрамбене технологије анималних
производа;
дипломирани
инжењер
прехрамбене технологије биљних производа; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и
врења; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;
дипломирани инжењер пољопривреде за
технологију анималних производа.

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

Друштвена одговорност
пРедшколска устаНова
„полетаРац“
25250ПРИОРИТЕТИ
Оџаци, Жарка Зрењанина
бб
У
тел. 025/5746-635
ЗАПОШЉАВАЊУ
Стручни сарадник логопед

на одређено време, за рад у Оџацима
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за
стручног сарадника логопеда; лица са
завршеним одговарајућим високим образовањем за логопеда на студијима другог
степена и лица са завршеним високим
образовањем за логопеда на основним
студијима у трајању од најмање четири
Национална
служба имају психичку,
године;
да кандидати
за запошљавање
физичку
и здравствену способност за
рад (доказ се подноси пре закључења
уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); да
имају држављанство РС. Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверену фотокопију уверења или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци). Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу установе, са назнаком: „За конкурс“.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

Наставник хемије

за 50% радног времена

Национална
УСЛОВИ: услови
прописанислужба
Правилником о врсти стручне
спреме наставника:
за запошљавање
професор хемије; дипломирани хемичар;
професор биологије-хемије; професор
физике-хемије; дипломирани инжењер
хемије, биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој;
дипломирани хемичар, смер хемијско
инжењерство.
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
(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 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учеШанса
заосуђиван
младеправоснажном
ницима;
да није
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да

Школа је знање,
посао је занат

има држављанство Републике Србије.
Кандидат уз пријаву подноси: оверену
фотокопију дипломе; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности.
Лекарско уверење о општој здравственој
способности подноси се пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир. Рок
за пријаву је 8 дана.

осНовНа школа
„НестоР ЖуЧНи“

25234 Лалић, Југословенска 52
тел. 025/87-015

Наставник енглеског језика
са 8 часова непосредне наставе
недељно

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
структовне студије), на основним студијама у трајању од најмање четири године,
VII/1 степен одговарајућег факултета,
а све у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12); професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик
и књижевност; дипломирани професор
енглеског језика
и књижевности;
мастер
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
филолог (студијски програм или главни
предмет профил енглески језик; мастер
професор језика и књижевности - студијски програм или главни предмет профил енглески језик. Кандидат треба да
испуњава опште услове за пријем у радни однос прописане чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11). Уз пријаву кандидати подносе:
краћу биографију, диплому или оверену
фотокопију доказа о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Пријаве се подносе
на адресу школе. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање
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музиЧка школа
„петаР коњовић“
25000 Сомбор
Венац Петра Бојовића 9
тел. 025/480-100

Наставник психологије

на одређено време, за 10% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор психологије; дипломирани
психолог; дипломирани школски психолог; мастер психологије-висока стручна
спрема. Кандидати уз биографске податке треба да поднесу следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију
дипломе, уверење да нису под истрагом,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора о раду.
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 - прибавља школа. Кандидати молбе могу доставити поштом, у затвореним
ковертама, са назнаком: „За конкурс наставник психологије - не отварати“.
Рок за пријаву је 8 дана.

осНовНа школа
„Ратко павловић
ћићко“
25253 Ратково
Ратка Павловића бб
тел. 025/883-041

Наставник ликовне културе

са 40% радног времена (8 часова
непосредне наставе са ученицима)
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије), на основним студијама у
трајању од најмање четири године, VII
степен, одговарајућег факултета, а све у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/12); дипломирани сликар; академски
сликар; академски графичар-ликовни
педагог; академски вајар-ликовни педагог, дипл. сликар-професор ликовне културе; дипл. графичар-професор ликовне
културе; дипломирани вајар-професор
ликовне културе; дипломирани графички
дизајнер-професор ликовне културе;
дипломирани уметник нових ликовних
медија-професор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије-професор ликовне културе; дипломирани
сликар-професор; дипл. вајар; дипломирани вајар-професор; дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта
унутрашње архитектуре; дипломирани
сликар зидног сликарства; дипломирани
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графичар; дипломирани графичар-професор; професор ликовних уметности;
наставник ликовне уметности; мастер
ликовни уметник; мастер примењени
уметник; мастер конзерватор и рестауратор; мастер дизајнер; лице са завршеним
факултетом ликовних уметности; лице
са завршеним факултетом примењених
уметности; лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна. Кандидат треба да испуњава опште
услове за пријем у радни однос прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву кандидати подносе: краћу биографију,
диплому или оверену фотокопију доказа
о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци) и
извод из матичне књиге рођених. Пријаве се подносе на адресу школе. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања.

Наставник техничког и
информатичког образовања

са 60% радног времена (12 часова
непосредне наставе са ученицима)
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), на основним студијима у трајању од најмање четири године,
VII степен одговарајућег факултета, а
све у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/12); професор техничког образовања;
професор технике; професор технике и
информатике; професор информатике и техничког образовања; професор
техничког образовања и машинства;
професор технике и машинства; професор машинства; професор електротехнике; професор техничког образовања и
техничког цртања; професор техничког
образовања и физике; професор физике и основа технике; професор техничког образовања и хемије; дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО; дипломирани професор физике и основа технике за основну
школу; професор техничког образовања
и васпитања; професор техничког васпитања и образовања; професор политехничког образовања и васпитања,
професор политехничког васпитања и
образовања; професор политехничког
образовања; професор технике и графичког комуницирања; професор производно-техничког образовања; дипломирани педагог за техничко образовање;
дипломирани педагог за физику и основе
технике; професор основа технике производње; професор политехнике; професор технике и медијатекарства; дипломирани физичар-професор физике и
основа технике за основну школу мастер;
дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу-мастер; дип-
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ломирани професор технике и информатике-мастер; дипломирани професор
технике-мастер; мастер професор технике и информатике; мастер професор
информатике и технике. Кандидат треба да испуњава опште услове за пријем
у радни однос прописане чланом 120
Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву кандидати
подносе: краћу биографију, диплому или
оверену фотокопију доказа о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из
матичне књиге рођених. Пријаве се подносе на адресу школе. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

срЕмсКА мИТровИцА

поНиштење огласа
осНовНа школа
„добРосав
Радосављевић НаРод“
22202 Мачванска Митровица
Мачвански кеј 29

Оглас објављен 26.12.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник
музичке културе у другом циклусу
основног образовања и васпитања,
за рад у издвојеним одељењима ОШ
„Добросав Радосављевић Народ“ у
Равњу и Ноћају, са 40% радног времена.

гимНазија
„бРаНко РадиЧевић“

22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-271

Професор српског језика
Професор српског језика
на одређено време

Професор српског језика

на одређено време (22% фонд
часова)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и општу
књижевност; професор српскохрватског
језика са јужнословенским језицима;
професор југословенске књижевности и
српског језика; професор југословенске
књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности;
професор српске књижевности и језика;
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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;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о некажњавању; оверен препис/фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми. Уверење
о здравственом стању подноси кандидат
који буде изабран на конкурсу. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Све
пријаве са приложеном документацијом
предати у секретаријат школе, у времену од 09,00 до 12,00 часова или послати
поштом на адресу школе.

гимНазија
„стеваН пузић“

22400 Рума, Партизанска бб
тел. 022/479-334

Наставник енглеског језика
Наставник енглеског језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема у складу
са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник СРСПросветни гласник“, бр. 5/90 и „Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99,
3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007,
7/2008 и 8/2011); 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
доставити: кратку биографију; оверен
препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; уверење
о држављанству; лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој
способости за рад са децом и ученицима; фотокопију личне карте или очитану личну карту; извод из матичне књиге рођених; остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о
избору. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавање, применом стандардизованих поступка, по окончању конкурса.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова огласа достављају се поштом или лично, на адресу
Гимназије. Одлука о избору кандидата
биће донета у законском року.

ош „бРаћа гРуловић“
22324 Бешка, Карађорђева 2
тел/факс: 022/570-115
е-mail: bracagrulovic@gmail.com

Спремачица
УСЛОВИ: основна школа. Уз пријаву доставити: кратке биографске податке; оверену фотокопију дипломе о стеченом
степену стручне спреме; оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (доставља
изабрани кандидат пре потписивања 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, као и да лице није
осуђивано за привредни преступ - школа
прибавља по службеној дужности. Рок
за пријављивање је осам дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са
комплетном документацијом доставити
на адресу школе, лично или поштом. Све
додатне информације могу се добити на
број телефона: 022/570-115.

сУбоТИцА

висока школа
стРуковНих студија за
обРазовање васпитаЧа
и тРеНеРа
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/547-870

Објављује конкурс за избор у звање
и заснивање радног односа наставника за следеће уже научне области:

Наставник за избор у
звање предавача за област
педагошких наука, ужа научна
област Методика развоја
почетних математичких
појмова, Радионица за игру,
Дидактички материјали,
Образовна технологија
на мађарском наставном језику, на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: магистар или специјалиста
дидактичко-методичких наука-методика
наставе математике, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Школе и Правилником о изборима у звања наставника и сарадника. Кандидат изабран у
звање предавача заснива радни однос на
одређено време од пет година. 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 и остали докази о испуњавању
услова радног места у складу са Статутом
Школе. Пријаве са документацијом подносе се писарници (техничком секретару) Високе школе струковних студија за
образовање васпитача и тренера у Суботици, 24000 Суботица, Банијска 67, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

пРедшколска устаНова
„Наша Радост“
24000 Суботица
Антона Ашкерца 3
тел. 024/646-417

Васпитач

6 извршилаца
УСЛОВИ: Осим општих услова који су прописани Законом о раду, кандидат мора
испуњавати и следеће посебне услове:
да има одговарајуће образовање - одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије или основне академске студије)
у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије)-васпитач; да има психичку, физичку и здравствену способност; 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;
једна година радног искуства у струци.
Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидат приложи и доказе о испуњавању
наведених посебних услова (фотокопија
дипломе о завршеној школи, доказ о радном стажу, уверење о држављанству).
Уверење да кандидат није осуђиван и да
се против њега не води кривични поступак прибавља установа. Кандидат треба
да поднесе своју радно-професионалну биографију. У поступку одлучивања
о избору васпитача директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Проверу
психофизичких способности за рад са
децом врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од осам дана
од дана добијања резултата провере
директор прибавља мишљење органа
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управљања. Директор доноси одлуку о
избору кандидата у року од осам дана од
дана добијања мишљења органа управљања. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
избор и пријем у радни однос васпитача
на неодређено време“. Неблаговремено
послате и непотпуне пријаве неће се разматрати.

пРедшколска устаНова
„Наша Радост“
24000 Суботица, Антона Ашкерца 3
тел. 024/646-417

Директор

на мандатни период од четири
године
УСЛОВИ: Осим општих услова који су
прописани Законом о раду, кандидат
мора испуњавати и следеће посебне услове: да има одговарајуће високо
образовање у складу са одредбама из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања-на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
пет година радног искуства у струци, да
има психичку, физичку и здравствену
способност (општа здравствена сопособност), да није правноснажно осуђиван за
кривична дела, у смислу чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања, која представљају сметњу за избор
и именовање на функцију пословодног
органа у васпитно-образовним установама, да је држављанин Републике Србије,
да поседује пасивно знање једног светског језика, познавање рада на рачунару.
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да приложи и доказе о испуњавању наведених посебних услова (оверена фотокопија дипломе о завршеном високом
образовању, доказ о радном искуству
у струци након стицања одговарајућег
образовања, уверење о држављанствуне старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених, радну биографију, прилоге којима доказује своје стручне, педагошке, организационе и друге способности). Уверење да кандидат није осуђиван
и да се против њега не води кривични
поступак прибавља установа службеним
путем. Пријаве са доказима о испуњености захтеваних услова подносе се у
року од 15 дана од дана објављивања.
Пријаве се достављају на горенаведену
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адресу, са назнаком: Конкурс за избор
директора Предшколске установе „Наша
радост“. Директора бира Управни одбор,
по прибављеном мишљењу Васпитнообразовног педагошког већа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

екоНомска
сРедња школа
„боса милићевић“

24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21
тел. 024/559-255

Наставник психологије

на мађарском наставном језику, са
10% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
дужности директора
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор психологије, дипломирани психолог, дипломирани школски психологпедагог.

Наставник физичког васпитања
на мађарском наставном језику, са
55% радног времена

УСЛОВИ: VII 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: Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса
бодова. Поред наведених, кандидат треба да испуњава и следеће услове: психофизичка способност за рад са децом и
ученицима (проверу организује школа у
сарадњи са НСЗ, а врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака - члан 130
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, „Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11); неосуђиваност (уверење
прибавља школа по службеној дужности)
правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике
Србије; доказ о знању мађарског језика. Уз пропратно писмо кандидат треба
да приложи: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија), доказ о оствареном броју ЕСПБ
бодова (потврда високошколске установе или додатак дипломе), доказ о знању
мађарског језика (да је кандидат стекао
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средње, више или високо образовање на
мађарском језику или да је положио испит
из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, без обзира на датум издавања исправе); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија); биографију. Кандидат не треба да приложи:
лекарско уверење и доказ о неосуђиваности. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Документација се заједно са одлуком о
избору враћа кандидатима. Уколико кандидат да погрешну адресу или не подигне
послату пошиљку, моћи ће да је преузме
у секретаријату школе у року од 2 месеца
од дана доношења одлуке. Након истека тог рока, школа не преузима обавезу
даљег чувања документације.

ош „10. октобаР“
24000 Суботица
Бозе Шарчевића 21
тел. 024/548-425

Професор разредне наставе

на српском наставном језику,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
- чл. 132 став 5 тачка 1 Закона о
основама система образовања и
васпитања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
завршено високо образовање. Поред
VII степена стручне спреме, кандидати
треба да испуњавају и следеће услове:
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарски преглед, пре закључења уговора о раду); неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому о завршеном високом
образовању, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012), извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности прибавиће школа по службеној
дужности. Одлуку о избору кандидата
директор ће донети у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава. Пријаве на конкурс слати на адресу
школе. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања конкурса. Рок
почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.
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ош „јоваН микић“

ош „Чаки лајош“

Професор-наставник разредне
наставе

Административни радник

24000 Суботица
Саве Ковачевића 16
тел. 024/548-092

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат треба да има одговарајуће високо или више
образовање, а у свему према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/12); психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима; 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; држављанство Републике Србије; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за
запошљавање. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству, доказ о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи.
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

испРавка дела
коНкуРса
гимНазија
„светозаР маРковић“
24000 Суботица
Петефи Шандора 1
тел. 024/552-820

Конкурс објављен 03.01.2013. године у публикацији „Послови“, мења
се за радна места: професор музичке културе, на одређено време, са
45% радног времена, за рад на српском и мађарском наставном језику; професор физичког васпитања,
на одређено време, са 50% радног
времена, на српском и мађарском
наставном језику; професор физичког васпитања, на одређено време,
са 50% радног времена, на српском
и мађарском наставном језику, тако
што уместо: „на одређено време“,
у називу сва три радна места треба да стоји: „на неодређено време“.
Остали делови огласа остају непромењени.

математичар - математика финансија,
дипломирани математичар - астроном,
дипломирани математичар за математику економије, професор математике и
рачунарства.

24300 Бачка Топола
Светосавска 9
тел. 024/715-443

Спремачица

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да
кандидат има општу здравствену способност, 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. Уз пријаву доставити: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење или диплому о стеченом образовању (све у оригиналу или у
овереној фотокопији). Доказ о општој
здравственој способности доставља се
пре закључења уговора о раду. Доказ да
кандидат није осуђиван школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за
изабраног кандидата. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

техНиЧка школа
„иваН саРић“
24000 Суботица
Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031

Наставник машинских-стручних
предмета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер машинства, професор машинства, мастер инжењер мехатронике.

Наставник математике

на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне сппреме, професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика,
дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани
информатичар, професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике,
професор биологије - математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер,
професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски
смер, професор информатике - математике, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство
и информатику, дипломирани математичар - информатичар, дипломирани

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: На основу члана 120 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да има одговарајуће образовање, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011),
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да
има држављанство Републике Србије.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену копију дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству РС, лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (доставља
изабрани кандидат по завршетку конкурса), уверење о неосуђиваности (прибавља школа по завршетку конкурса). У
поступку одлучивања о избору наставника извршиће се претходна провера
психофизичких способности кандидата.
Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу
школе. Рок за достављање пријава је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

шАбАц

осНовНа школа
„кРаљ алексаНдаР
каРаЂоРЂевић“

15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218, 282-001

Наставник историје

са 45% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и посебне услове прописане Законом о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011), Законом о основној школи
и Правилником о врсти стручне спре-
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ме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник-Просветни
гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07,
1/08, 4/08, 8/2008, 11/2008, 2/2009,
4/2009, 9/2009 и 3/2010). Докази који се
прилажу уз пријаву: оверена фотокопија
дипломе, оверена фотокопија уверења
о држављанству. Документа доставити
као оверене фотокопије, јер се иста не
враћају. Неблаговремене, непотпуне и
неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.

стРуЧНа хемијска и
текстилНа школа

15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10

Наставник психологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: професор психологије, дипломирани психолог, дипломирани школски психолог-педагог. Општи услови за
заснивање радног односа у школи прописани су чл. 8, 120, 130 и 132 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011). Посебни услови конкурса
утврђени су одредбама Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или
оверену копију), извод из матичне књиге рођених, краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре
закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не
старије од 6 месеци. Право учешћа на
конкурсу има кандидат који није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања, о чему ће школа прибавити
доказе по службеној дужности од СУП-а,
за изабраног кандидата. Доказ о психичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. У поступку
одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника, директор
школе врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, а коју ће вршити Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака.

рност
Национална служба
за запошљавање
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ош „мито игумаНовић“
31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Професор енглеског језика

са 70% радног времена, за рад у
нижим разредима у издвојеним
одељењима, на одређено време до
повратка раднице са породиљског
боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у
наведеном занимању, у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања
и васпитања, према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи; да кандидати испуњавају услове прописане чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
доставити: доказ о испуњености услова
у погледу стручне спреме, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве доставити на адресу школе.

техНиЧка школа

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/513-140

Наставник металуршке групе
предмета

са 20% радног времена, ради замене
запосленог распоређеног на друге
послове, а најдуже до 31.08.2013.
године

Наставник машинске групе
предмета
ради замене запосленог који
користи неплаћено одсуство

Наставник електротехничке
групе предмета

предвиђених Законом о раду испуњавају и посебне услове предвиђене чл.
120 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања. За сва радна места предвиђено је одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 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, а у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08,
4/09, 5/11 и 8/11). У пријави на конкурс
навести тачно радно место на које кандидат конкурише, као и списак документације која се доставља, а којом се
доказује испуњеност услова за пријем у
радни однос: диплома о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних,
уколико је дошло до промене презимена.
Сва документа се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по
службеној дужности, а лекарско уверење
се прилаже по доношењу одлуке. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „душаН јеРковић“
31254 Костојевићи
тел. 031/3860-081

Библиотекар-стручни сарадник
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Посебни услови:
наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјаНаставник електротехничке
листичке академске студије или специјагрупе предмета
листичке струковне студије), у складу
са 20% радног времена у својству
са Законом о високом образовању („Сл.
приправника, најдуже до 31.08.2013.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентичгодине
но тумачење, 97/08 и 44/10), почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
Наставник машинске групе
пропису који је уређивао високо образопредмета
вање до 10.09.2005. године и испуњава
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
са 55% радног
времена, ради
замене
услове сходно Правилнику о степену и
запосленог распоређеног на друге
врсти образовања наставника и стручних
послове, а најдуже до 31.08.2013.
сарадника у основној школи („Сл. глагодине
сник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12).
Уз пријаву на конкурс приложити: овереУСЛОВИ: На конкурс се могу јавити
ну фотокопију дипломе о стеченом обракандидати који поред општих услова
зовању; доказ о држављанству РС (уве-

са 10% радног времена, ради замене
запосленог распоређеног на друге
послове, а најдуже до 31.08.2013.
године
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рење); извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење (доставити пре закључивања уговора о раду); уверење да кандидат није осуђиван школа прибавља по
службеној дужности. Пријаве са траженом документацијом доставити на адресу
школе или лично у секретаријат школе.
Све фотокопије докумената морају бити
оверене. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

пРедшколска
устаНова „НевеН“
31250 Бајина Башта
Вука Караџића 34
тел. 031/864-188

Благајник
УСЛОВИ: законом прописани општи
услови за заснивање радног односа и
средња стручна спрема, економске струке или гимназија. Уз молбу доставити:
доказ о стеченом образовању и уверење
о држављанству.

Васпитач

са 30 сати недељно, на одређено
време ради замене, а најдуже до
31.07.2013. године
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне
спреме, васпитач; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом;
да кандидат није осуђиван; држављанство РС.

Републике Србије (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених.
Доказ из тачке 2 доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а
доказ из тачке 3 за изабраног кандидата
прибавља школа. Пријаве слати поштом
на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“ или предати лично сваког
радног дана, у времену од 08,00 до 14,00
сати.

вАљЕво

медициНска школа
„др миша паНтић“
14000 Ваљево, Карађорђева 118
тел. 014/221-265, 225-670

Наставник анатомије и
физиологије и фармакологије

на одређено време до повратка
запосленог са боловања дужег од 60
дана
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, доктор медицине. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11): 1. да имају одговарајуће образовање према условима прописаним
Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93...3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 5/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08,
4/09, 5/11 и 8/11); 2. да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; 4. да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе: доказ о
врсти и степену стручне спреме - оверена фотокопија, уверење о држављанству

ош „илија биРЧаНиН“
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104, 271-270

Професор хемије

са 40% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: VII степен стручне
спреме одговарајуће школе; психичка,
физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од шест месеци,
нити за кривично дело против достојанства личности и морала; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс приложити: уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми,
лекарско уверење, доказ о неосуђиваности за поменута кривична дела. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Клубови за
тражење посла
Сигуран наступ на
тржишту рада
информишите се код
свог саветодавца
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осНовНа школа
„војвода ЖивојиН
мишић“
14202 Рајковић
тел. 014/68-469

Наставник енглеског језика

Помоћни радник-спремачица

в рА њ Е

осНовНа школа за
обРазовање одРаслих
у вРању

за рад у издвојеним одељењима

17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Наставник математике

Директор

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

Наставник географије

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

Наставник разредне наставе

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

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у
Ђурђевцу, на одређено време,
најдуже до краја школске
2012/2013. године

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу
у Крчмару, на одређено време,
најдуже до краја школске
2012/2013. године

Наставник разредне наставе

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

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у
Осеченици, на одређено време,
најдуже до краја школске
2012/2013. године

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у
Кључу, на одређено време, најдуже
до краја школске 2012/2013. године
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема
и друго према важећем Правилнику о
степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник“,
бр. 11/2012). Поред општих услова за
заснивање радног односа, предвиђених Законом о раду, кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене чл. 8 и
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011). Кандидати уз пријаву треба да доставе: диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена
копија), уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених.
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на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег
образовања за наставника основне школе, за педагога или психолога, из чл. 8
став 2 или 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11), дозвола за рад
(лиценца), односно положен стручни
испит за наставника, педагога или психолога, најмање 5 година рада у установи (по члану 8 став 2), односно 10 година рада у установи (по члану 8 став 3)
Закона, на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, држављанство Републике Србије, 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. Уз пријаву се достављају
докази, у оригиналу или у овереној
фотокопији: диплома о одговарајућем
високом образовању, лиценца, односно
уверење о положеном стручном испиту
за наставника, педагога или психолога, потврда о радном искуству у области образовања и васпитања, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених, кратак преглед биографских
података са кретањем у служби. Документа не смеју бити старија од 6 месеци.
Изабрани кандидат ступа на дужност по
окончаном поступку избора регулисаног
законом. Кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит за
директора, а сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, као и условима које
прописује министар. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
Рок за пријаву је 15 дана.

вршАц

пу „аНЂелка ЂуРић“
Бела Црква, 1. октобра бб
тел/факс: 013/851-343

Медицинска сестра-васпитач
УСЛОВИ: педијатријска сестра-техничар; медицинска сестра-васпитач; виша
медицинска сестра; лице са средњом
стручном спремом медицинске струке,
васпитачког или педијатријског смера;
лице са вишом стручном спремом, медицинске струке, смер педијатрија.
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УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: држављанство РС, да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву приложити: оверену диплому о
стеченој стручној спреми, оверено уверење о држављанству РС и оверен извод
из матичне књиге рођених (не старији од
6 месеци). Лекарско уверење подноси се
пре закључења уговора о раду (чл. 120
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања-“Службени гласник
РС“, бр. 72/09). Доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља установа. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗАјЕЧАр

НаРодНа библиотека
„стеваН сРемац“
18230 Сокобања
Алексе Маркишића 1
тел. 018/830-251

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Општи услови прописани законом: да је кандидат држављанин Републике Србије (уверење о држављанству); да је пунолетан (извод из матичне
књиге рођених); да има општу здравствену способност (лекарско уверење о
здравственој способности); 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
(извод из казнене евиденције). Посебни
услови: да поседује VII степен стручне
спреме; најмање три године радног искуства; да поседује организационе способности у делатности културе. Уз пријаву
кандидат је дужан да предложи програм
рада и развоја установе, као и да достави доказе о испуњености општих и
посебних услова. Пријаве по огласу, са
пратећом документацијом, доставити на
горенаведену адресу, са назнаком: „За
оглас“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
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Наука и образовање

ЗрЕњАнИн

осНовНа школа
„бРатство једиНство“
23205 Бело Блато
Маршала Тита 28

Наставник немачког језика
са 33% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем
у радни однос утврђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне
услове утврђене у чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011), чл. 3 став 1 тачка
3/3 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/2012), као и
да испуњава истоветно утврђене услове
у општим актима школе: да има одговарајуће образовање - завршен факултет
или вишу школу, да има следећи стручни
назив за занимања под тачкама: 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; 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); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3

Закона о основама система образовања
и васпитања; да је држављанин РС; да
је пунолетан; да има извршену проверу
посебних способности сходно чл. 130 ст.
3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Ови услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву на конкурс приложити: фотокопију дипломе о
стеченом образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; извештај о извршеном претходном
лекарском прегледу доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду.
Извештај из казнене евиденције МУП-а
школа прибавља по службеној дужности.
Школа пријављене кандидате упућује
на проверу посебних способности код
надлежне филијале Националне службе за запошљавање. Фотокопије приложених докумената морају бити уредно
оверене. Рок за подношење пријава са
доказима о испуњавању услова конкурса
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати на адресу
школе.

техНиЧки Факултет
„михајло пупиН“
23000 Зрењанин
Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање ванредни/
редовни професор за научну
област Текстилно одевне науке

на одређено време од 5 година, са
пуним радним временом или на
неодређено време, са пуним радним
временом

УСЛОВИ: доктор техничких наука и
остали услови прописани чл. 64 Закона
о високом образовању. Пријаве са прилозима (биографија, докази о испуњавању услова конкурса, оверене фотокопије диплома о одговарајућем стручном
академском и научном звању, списак
објављених научних и стручних радова,
књиге и сами радови), подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу Факултета,
са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

ош „сеРво михаљ“

23206 Мужља, Мађарске комуне 55

Административни радник
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
следеће услове: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима (уверење се подноси пре закључења уговора о раду); да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања (прибавља школа); да има
држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс доставити: оригинал,
оверену фотокопију или оверен препис
дипломе о траженој врсти и степену
стручне спреме; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, рачунајући
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Молбе и потребна документа
о испуњавању наведених услова доставити на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикАсАн
одговор нА
зАхтеве клијенАтА
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Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
56
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вИшЕдЕцЕнИјсКИ
проблЕм
Интересује ме на основу којих критеријума, ако уопште постоје, наснас
тавници/професори се примају на радна места у основним и средњим
школама, ако је на конкурсу тражена диплома о одговарајућем високом
образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављандржављан
ству? Због чега се ови документи траже у првој фази селекције канкан
дидата, када се подразумева да их већина има и може приложити на
увид непосредно пре склапања уговора о раду? Једина ставка која може
служити за рангирање кандидата јесте просечна оцена на студијама,
али да ли је то довољно? Зар не би било смислено да се, уместо ових
уверења, захтева детаљан CV са подацима о образовању, претходном
искуству и вештинама и диплома о стеченом образовању, као што то
важи за конкурсе озбиљних институција и компанија у Србији и свету?
Какав је уопште смисао конкурса, уколико је већина места на која конкон
куришемо већ заузета и оглас се поставља ради испуњавања формалформал
ности?
Рекла бих да овде нити постоји озбиљан процес селекције и да се, у
великом броју случајева, ради о замајавању незапослених професора
и давању лажне наде. Када би се бар у огласу нагласило „професора
већ имамо, али оглас објављујемо због испуњавања законских обавеза“,
како не бисмо трошили време и новац на штампу, оверу докумената и
слање, а о лажној нади да и не говорим.

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

Верујемо да нисте једини кандидат са овим или сличним питањем, као редакција пубпуб
ликације „Послови“ Националне службе за запошљавање, можемо указати на следеће:
- Образовне институције имају обавезу оглашавања у јавним гласилима, дакле морају
објавити слободна радна места, са свим карактеристикама радног односа (нпр. неодређенеодређе
но/одређено време, проценат ангажовања и слично), како би била транспарентна флуктафлукта
ција радника у овој области.
- Документација која се прилаже приликом конкурисања прописана је у чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања, где је тачно наведено која документа се
подносе лично, а која прибавља послодавац, и то за кандидате који уђу у ужи избор. У тек
текстовима огласа смо приметили да већина послодаваца тражи да се уз пријаву приложи
CV, односно кратка радна биографија кандидата, па можемо закључити да уз поштовање
законске обавезе по питању неопходне документације, оглашивачи озбиљно узимају у
обзир и CV кандидата.
- Школе скоро по правилу наводе контакт телефон, па се можете пре конкурисања распираспи
тати о могућности заснивања радног односа. Наше искуство показује да нису сва оглашеоглаше
на радна места већ попуњена.
- Поред законских прописа, образовне институције имају и своја општа акта, у складу са
којима поступају приликом расписивања конкурса и одабира радника.
Дакле, овде се ради о једном вишедеценијском проблему пријема радника у институинститу
ције образовног система у Србији, који ће, надамо се, бити решен. Напомињемо и један
податак, у жељи да укажемо како извесних помака има. Наиме, у делатност НСЗ спада
и тестирање кандидата за рад у просвети, односно провера психофизичких способности
кандидата за рад са децом и ученицима (на коју кандидате који уђу у ужи избор упућује
школа). Према подацима које имамо, велики је број кандидата који пролазе ове тестове,
па закључујемо да се у овом пољу озбиљно ради на променама. Надамо се и да резултати
неће изостати. Посебан проблем је и велики број незапослених професора на евиденцији
НСЗ. Док професори енглеског и математике лако долазе до посла, друга наставничка
звања нису много тражена. Пратећи објаве Министарства просвете, можемо закључити
да додатни проблем представља и смањивање броја ђака, које је све евидентније из гого
дине у годину.
Учествовао сам у програму „Стручна пракса“, на радном месту у ПоПо
реској управи Србије. Крајем децембра у дневној штампи прочитао сам
изјаву министра Динкића да ће у јануару бити расписан конкурс за
пријем 50 приправника у Министарство финанасија. Интересује ме да
ли испуњавам услове за учешће на том конкурсу, с обзиром да сам већ
био ангажован по програму НСЗ?
У циљу добијања валидних информација везаних за горепоменути конкурс обратите се
Министарству финансија, које ће одредити услове по којима се на њега може конкурисати.
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Лиценцирање у социјалној заштити

ДОЗВОЛА НА ШЕСТ ГОДИНА
Систем лиценцирања гарантује стручност, кредибилитет и поузданост свих организација и стручних радника у
социјалној заштити у Србији, а његово успостављање представља велики и значајан изазов

Систем лиценцирања организација социјалне заштите и
стручних радника, које је Министарство рада, запошљавања и социјалне политике започело, има за циљ унапређење и стандардизовање квалитета у социјалној заштити у Србији. Први пут се уводи систем квалитета за организације социјалне заштите и стручне
раднике у овој области. Систем лиценцирања гарантује стручност,
кредибилитет и поузданост свих организација и стручних радника у социјалној заштити у Србији, а његово успостављање представља велики и значајан изазов.
Биће лиценцирано око 2.200 стручњака и на десетине владиних, локалних и приватних установа социјалне заштите, као и невладине организације које се баве пружањем такве врсте услуга.
Дозволе за рад важиће шест година.
Сви стручњаци - социјални радници, андрагози, психолози,
који дуже од годину дана раде у социјалној заштити, добиће „нулте лиценце“, а провера и потврда лиценцирања очекује их кроз
шест година. Стручњаци који раде краће од годину дана, мораће
да пред Комором социјалне заштите полажу испит за стицање лиценце. Лиценцирање установа спроводиће Сектор за инспекцијске
послове Министарства рада, запошљавања и социјалне политике,
а стручњаке ће лиценцирати Комора социјалне заштите. Као што
их издају, те две установе имају овлашћење и за одузимање лиценци.
Издавање лиценци требало би да се заврши до краја 2013. године. У Србији има око 500.000 корисника услуга социјалне заштите, постоји више од 400 врста услуга, 45 државних геронтолошких
центара и 90 приватних. Установе које не буду испуниле све услове
прописане правилником, могу добити привремену лиценцу која

траје шест година и издаје се само једном. Нулта лиценца се издаје
дугогодишњим стручњацима и обнавља се после шест година. За
то време потребно је стећи 120 бодова који се сакупљају усавршавањем, учешћем на семинарима или конгресима, специјализацијом или објављивањем радова.
На социјалну заштиту Србија је у 2010. години утрошила
24,6% бруто домаћег производа (БДП), а 27 чланица Европске
уније у просеку 29,4%. Подаци Еуростата показују да су највећи
део БДП за социјалну заштиту у ЕУ издвајале Француска, Данска и
Холандија, али и да су издаци за незапосленост у последње време
порасли за трећину, док су трошкови за остале категорије социјалне заштите повећани у знатно мањој мери.

Ускоро ефикасније пословање Пореске управе

ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИС

Модернизација пореског система и рада Пореске управе упростиће пореске процедуре и обезбедити достојан
третман пореских обвезника, најављују у Министарству финансија и привреде
Реформа подразумева укидање близу пет милиона образаца
који су до сада служили за подношење разних пореских пријава.
Идеја је да се сви послови са Пореском управом обављају електронским путем, уместо путем поште или доласком на шалтере, као што
је било до сада. Министарство финансија и привреде и Пореска управа на овај начин обвезницима желе да омогуће што једноставнију
доставу свих пријава које су неопходне, без непотребних трошкова,
губљења времена и чекања у редовима, али и да их подстакне да у
што већој мери електронски послују са Пореском управом, што ће
бити законска обавеза од 1. јула 2014. године.
Већ у другој половини ове године биће омогућено електронско
подношење пореза и доприноса по одбитку на зараде који су до сада
подношени на два обрасца, а до краја године из употребе ће бити
избачена још четири. Колика ће то уштеда бити, говори и податак да
постоји 100.000 пореских обвезника који једном месечно на шалтер
ПУ морају да доставе обрасце ОПД1 и ОПД2, што је већ 2,4 милиона
докумената који ће сада уместо у папирном облику бити пребачени
у електронски облик.
Пореска управа је већ од 4. јануара свим пореским обвезницима
омогућила да преко званичног сајта поднесу појединачну пореску
пријаву (ППП) електронским путем, а то ће моћи да учине и обвезници који још увек нису прибавили дигитални квалификовани сертификат (електронски потпис). Рок за подношење пријаве је 31. јануар.

У Србији око 60.000 предузећа имају обавезу да сваког месеца
поднесу пореску пријаву за ПДВ. До сада је само 180 предузећа искористило могућност да то учини преко онлајн електронског сервиса
Пореске управе. ПУ је позвала књиговође да користе електронски
сервис који им не само олакшава рад него и доноси уштеде, с обзиром да велики број фирми плаћа курирске службе, да би им физички
однеле папире. Циљ комплетне модернизације Пореске управе је да
се више не чека на шалтерима, већ да се посао обавља знатно ефикасније и брже електронским путем, наглашавају у Министарству
финансија и привреде.

служба младеновац је један од добитника признања за допринос у запошљавању у 2012.
години. тај податак је изостављен у тексту „активирати све ресурсе“, објављеном у прошлом
броју публикације „послови“, на стр. 58-59. овом приликом, пре свега, честитамо колегама
на заслуженом признању за најбоље резултате у раду са послодавцима и смањењу незапослености у свом региону и извињавамо се због насталог пропуста.
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Занимања недоступна осуђиванима

ИЗГУБЉЕНО ПОВЕРЕЊЕ

Кривичне пресуде, затворске казне или амнестија су веома отежавајуће околности, због којих ће послодавац радно
место радије препустити другом кандидату. Недоступност послова је један од разлога зашто се бивши затвореници
тешко уклапају у друштво

З

апослени који се огреше о законе добијају и списак
забрањених занимања. У Србији је за кривично гоњене недоступно 328.340 радних места - 108.090 позиција у војсци, полицији, правосуђу и БИА, али и свих 125.127 места у
образовању. Они који су већ зарадили затворску казну од
макар шест месеци, не могу да се придруже ни армији од 34.313
државних и 60.810 локалних чиновника.
„Кривичне пресуде, затворске казне или амнестија су веома
отежавајуће околности, због којих ће послодавац радно место радије препустити кандидату који нема такву биографију“, објаснио
је за „Новости“ Милош Јанковић, заменик Заштитника грађана.

Недоступност радних места је и један од разлога зашто се бивши затвореници тешко уклапају у друштво и најчешће постају
повратници. Сасвим је извесно да најмање сваки пети од 1.725.960
радника нема сумњиву прошлост, јер је чисте биографије захтевао
послодавац. Казна затвора дужа од три месеца, односно пола године, препрека је за рад у просвети и државним органима, а критеријуми се додатно подижу, у зависности од позиције за коју се
конкурише.
„Код избора, на пример, директора школа, поред тога што кандидат не сме бити осуђиван на затворску казну од најмање три
месеца, тражи се и доказ да није осуђен за кривично дело против
достојанства личности и морала или дело које је законом предвиђено као сметња за обављање дужности директора“, објашња-

ва Драган Ђукић, директор Сектора за посредовање у запошљавању Националне службе за запошљавање. И приватне компаније
имају право да се увере да њихов кадар нема досије.
„Неке компаније су такве доказе тражиле чак и за трговце,
што је и логично, јер они раде са новцем и могу да проневере пазаре, па је извод из казнене евиденције МУП неопходан“, додаје
Ђукић.
И у Унији послодаваца примећују да је сасвим уобичајена и
легитимна пракса да банке и неке трговинске компаније, златаре
и други послодавци који раде са новцем и драгоценостима, проверавају да ли је особа коју примају у радни однос кривично гоњена
и осуђивана. Готово истоветна пракса се примењује и при одабиру радника обезбеђења, чувара, портира, али и у консултантским
кућама, финансијским удружењима и на свим позицијaма где газда посао заснива на поверењу.
У Министарству рада, запошљавања и социјалне политике потврђују да Закон о раду ни на једном месту не прописује да ли су
нека занимања забрањена за оне који имају неславну прошлост.
„Запослени може да добије отказ ако учини кривично дело на
раду и у вези са радом, али и ако добије затворску казну дужу од
пола године за неко друго кривично дело. Ако је казна краћа од
шест месеци, његова службена позиција се само замрзава“, тумачи
Снежана Богдановић из Сектора за рад.
Занимљиво је да, иако се на конкурсима за државне чиновнике захтева беспрекоран досије, он није неопходан и за највише
представнике власти. Закон о избору народних посланика каже да
је за кандидатуру неопходно само држављанство и пунолетство.
ЦЗИ

За рад у просвети
Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011 од 15.07.2011), у члану 120
став 1 тачка 3, прецизно дефинише кривична дела која кандидата чине неподобним за рад у просвети: да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца
или за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
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Поводом измена и допуна Закона о раду

рАј ЗА нЕсАвЕснЕ ГАЗдЕ

Новим прописима би се могло омогућити и откривање и кажњавање бланко отказа, јер је то једини
начин да се заустави ова антицивилизацијска пракса
Свакога дана се у Србији подели по 300
отказа, процењују синдикалци, а многи су
већ унапред ковертирани. Наиме, приликом
потписивања нових уговора о раду све чешће
се потписују и бланко откази. Ову појаву је
веома тешко зауставити, првенствено због
тога што је Инспекторат рада не препознаје
као прекршај.
Синдикати у Србији добијају све већи број
притужби радника који тврде да су их приликом склапања уговора о раду послодавци
приморали да потпишу и отказе без уписаног датума. Такве папире су шефови могли да
активирају у случају болести запосленог, ако
не желе да задрже у радном односу запослену која остане у другом стању, или да избегну
исплату отпремнине. У овој пракси предњачили су власници малих фирми и предузећа,
трговци и угоститељи, али на непопуларне
потезе нису била имуна ни јавна предузећа.
„Најгоре је што држава ову појаву толерише. У свеопштој кризи, када је незванична стопа незапослености
већ премашила близу 30 одсто, онима који уопште запошљавају
нове кадрове дата је могућност да бирају, манипулишу, уцењују...
Србија је постала рај за несавесне газде, а по начину пословања
све смо ближи сивој и црној зони него уређеном друштву“, рекао је
Зоран Михајловић, потпредседник Савеза самосталних синдиката
Србије.
Да је сузбијање бланко отказа у овом тренутку ”немогућа мисија”, потврђују и у самом Инспекторату рада. По речима директора Драгољуба Пеураче, иако Закон о раду не дозвољава ковер-

тирање отказа, ова се појава тешко открива и
доказује, а закон не прописује никакву казну.
„Ковертирање отказа заправо значи да
се отказ даје унапред, зависно од воље послодавца. Послодавац који унапред тражи изјаву
о отказу манипулише вољом радника, јер на
овај начин отказом не располаже онај који га
даје, већ онај коме се упућује“, каже Пеурача.
Проблем је и што инспектори рада нису
у могућности да утврде злоупотребу, јер то
превазилази њихова овлашћења. У пракси,
послодавци негирају да су тражили отказ
од својих запослених, што инспектор рада не
може да утврди на недвосмислен начин, јер
се бланко откази не налазе у досијеу запосленог. Инспектори оштећене раднике упућују на
суд, али су и тамо мале шансе за доказивање
манипулација, јер се бланко откази не уручују у два примерка, па се све своди на реклаказала. То би се у ближој будућности, срећом, могло променити.
„Ковертирани откази су срамота за сваку демократску земљу,
каква би Србија желела да постане. Зато ће се ово питање отворити
приликом следећих разговора око измена и допуна Закона о раду.
Новим прописима би се могло омогућити и откривање и кажњавање, јер је то једини начин да се измени ова антицивилизацијска
пракса, на коју је, нажалост, све више радника приморано“, изјавио
је недавно Милорад Мијатовић, из скупштинског Одбора за рад.

Бесповратна средства за текстилце и произвођаче коже и обуће

ЗА БОЉЕ УСЛОВЕ РАДА

Пројектне активности ће позитивно допринети смањењу ризика по живот запослених и смањењу
броја повреда на раду, као и професионалних обољења
Министарство иностраних послова Норвешке одобрило је
737.553,48 евра за подршку пројекта “Унапређење безбедности
и здравља на раду у Србији”. Као крајњи резултат, пројектне активности ће позитивно допринети смањењу ризика по живот запослених и смањењу броја повреда на раду, као и професионалних
обољења. Један од специфичних циљева пројекта је побољшање
услова рада у 10 предузећа која се баве производњом текстила,
коже и обуће. У циљу остваривања овог циља, до 250.000 евра ће
бити искоришћено за највише 10 грантова са максималним износом од 25.000 евра по гранту. Ови грантови су у складу са Стратегијом безбедности и здравља на раду за период од 2009-2012.
године и Акционим планом за спровођење Стратегије.
Подносиоци пријава на конкурс могу бити привредни
субјекти (предузећа и предузетници), регистровани у Агенцији за
привредне регистре за производњу текстила, предива, производа
од текстила (производња одевних предмета), коже и производа од
коже (укључујући и производњу обуће).
Заинтересовани привредници треба да су оперативни најмање три последње године и да имају најмање 7 стално запослених у сваком тренутку у последње три године. Конкурисати могу
само кандидати са позитивним финансијским резултатима у последње три пословне године, који су већ испунили све услове за
безбедност и здравље на раду, дефинисане према законима и прописима Републике Србије. Такође, само кандидати који ће учест-
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вовати са најмање 25 одсто од укупне цене пројекта за побољшање
услова за безбедност и здравље на раду (кофинансирање), могу да
поднесу захтев за добијање гранта. Пријаве поднете у партнерству
два или више привредних субјеката нису прихватљиве.
Детаљније информације могу се добити на сајту Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.
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Анкета о радној снази

РЕАЛНА СЛИКА
ИЛИ СТАТИСТИКА

Запосленост је повећана за око 150.000 особа, али је стварна нето незапосленост смањена за 23.000. Формална
запосленост је порасла за око 97.000, а неформална за око 44.000. И поред тога, још увек се не може говорити о
променама тренда незапослености у Србији, нити закључити да трајно расте запосленост, односно, да се трајно
смањује стопа незапослености

П

рема Анкети о радној снази, стопа незапослености у Србији у октобру прошле године године износила је 22,4
одсто, што је 3,1 проценат мање него у априлу 2012,
објавио је Републички завод за статистику. Анкета о
радној снази спроведена је на узорку од око 8.000 домаћинстава. Прикупљени су подаци о демографским обележјима
за сва лица, а за лица стара 15 и више година и подаци о радној
активности. Анкетирано је укупно 22.705 људи, а за 20.072 лица
прикупљени су подаци о радној активности. Октобарска анкета је

показала да је стопа незапослености у октобру за мушко становништво била 21,5 одсто, а за женско 23,7 одсто.
Стопа незапослености, која представља учешће незапослених
у укупном броју активних становника (запослени и незапослени),
у октобру 2012. је била мања за 1,3 одсто него у истом месецу претходне године. Стопа незапослености у региону Београда износила
је 20,1 одсто, а у Војводини 25,7 одсто. У региону Шумадије и Западне Србије стопа незапослености износила је 20,3 одсто, док је у
региону Јужне и Источне Србије износила 23,8 процената.
Истовремено, стопа запослености, која представља проценат
запослених у укупном становништву старом 15 и више година, у
октобру је била 36,7 одсто, што представља раст од 2,4 одсто у поређењу са подацима из априла 2012. По подацима Републичког
завода за статистику, стопа запослености у октобру 2012. била је
већа за 1,4 процента у поређењу са октобром 2011. Стопа запослености за мушкарце износила је 44 одсто, а за жене 29,8 процената.
Највећа стопа запослености била је у региону Шумадије и Западне Србије и износила је 40,3 одсто, затим у Београдском региону - 35,8 одсто. На претпоследњем месту је регион Јужне и Источне Србије, са стопом запослености од 35,1 одсто, а на последњем
месту регион Војводине, у којем је стопа запослености износила
34,9 одсто.
До пада незапослености, по мишљењу Миладина Ковачевића,
заменика директора Републичког завода за статистику, дошло је
захваљујући повећању запослености на сезонским пословима и
пребацивању дела незапослених у сиву зону.
„До пада стопе незапослености дошло је захваљујући порасту сезонске формалне запосленост. Реч је о пословима као што
су спровођење пописа пољопривреде и привремени послови у
грађевинарству, пољопривреди, државној управи, сектору забаве
и некретнина. Поред тога, порастао је број запослених у сивој зони,
пребацивањем дела незапослених у ту зону“, каже Ковачевић.

Бесплатна публикација о запошљавању

Када се узму у обзир сви наведени параметри, запосленост је
повећана за око 150.000 особа, али је стварна нето незапосленост
смањена за 23.000. Формална запосленост је порасла за око 97.000,
а неформална за око 44.000. И поред тога, још увек се не може говорити о променама тренда незапослености у Србији, нити закључити да трајно расте запосленост, односно, да се трајно смањује
стопа незапослености.
„Да би у будућности дошло до преокрета и раста запослености
у Србији, неопходно је спровести дубоке реформе у држави, подићи ефикасност у привреди, повећати стране инвестиције и спровести друге мере“, указао је Ковачевић, истакавши да се на све то
може гледати са мање или више оптимизма, али да за сада ништа
није потпуно извесно. Ковачевић је напоменуо да је због економске
кризе стопа незапослености у већини земаља висока, да је у ЕУ
достигла скоро 10 одсто, а на југу Европе, у Шпанији и Португалији, приближава се стопи незапослености у Србији.
А.Б.

Сива зона
Стопа неформалне запослености у октобру 2012. године,
од 17,9 процената, била је већа за 0,9 одсто него у априлу ове године, и за 0,1 одсто у односу на октобар 2011. године. Неформална запосленост представља проценат лица која раде на црно у
укупном броју запослених. Рад на црно обухвата запослене у
нерегистрованој фирми, запослене у регистрованој фирми, али
без формалног уговора о раду и без социјалног и пензионог
осигурања и неплаћене помажуће чланове домаћинства.
Економски аналитичар Александар Стевановић истиче да
је у Србији у ствари много мање незапослених него што статистика показује, јер велики број људи ради на црно, а многи
имају примања иако не раде - од дознака, земљорадње, издавања станова и слично.
„Такође, имамо и људе који су формално запослени, а не
примају плате“, указао је Стевановић.
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Мере за борбу против незапослености младих

РАЊИВА ГРУПА

НА ТРЖИШТУ РАДА

Иако су најбоље образована генерација икад, млади људи у Европској унији све теже налазе пристојан и
стабилан посао. Европска комисија предложила је мере које укључују и издавање гаранција младима старости
до 25 година да ће у року од четири месеца од завршетка образовања или добијања отказа добити понуду за
нови посао или преквалификацију

Т

ржиште рада постаје све теже за младе. Само у последње
четири године број младих незапослених се повећао за
чак 50 посто, а свака трећа млада незапослена особа је
без посла већ дуже од једне године, што веома озбиљно
угрожава не само ниво вештина и знања, него и самопоуздање. Иако су најбоље образована генерација икад, млади људи
у Европској унији све теже налазе пристојан и стабилан посао.

Предлог Европске комисије
Европска комисија (ЕК) представила је документ који садржи
препоруке за борбу против незапослености међу младима у ЕУ,
како би се сваком младом човеку у Унији дало право на посао, стажирање, стручно усавршавање или рад у комбинацији с обуком.
Европски комесар за социјална питања, Ласло Андор, предложио
је мере које укључују, између осталог, издавање гаранција младима старости до 25 година да ће у року од четири месеца од завршетка образовања или добијања отказа добити понуду за нови
посао или преквалификацију.

борби против незапослености младих. Такође, помоћи ће земљама чланицама да успоставе шеме подршке младим предузетницима који започињу посао.

Охрабрујући сигнали

„Криза еврозоне увећала је општу незапосленост, али млађе
генерације су најтеже погођене“, наводи се у саопштењу европског комесара. Нова иницијатива позива земље чланице да раде
на превенцији прераног прекида образовања, помогну младима
да развију вештине потребне на тржишту рада, те да помогну да
се стекну услови како би млади могли да пронађу први постао,
чиме би им се осигурало радно искуство. Комисија ће наставити
да оцењује и анализира мере које су предузеле земље чланице у

Нови извештај о положају младих у Европској унији показује
да незапосленост младих погађа чак 5,5 милиона особа, односно
готово 200.000 више него у 2011. години. Незапосленост младих
у ЕУ се повећала за чак 50 посто у периоду 2008-2012, прелазећи
са 15 посто на 22,5 посто. Подаци Еуростата показују да су највише погођене Грчка и Шпанија, са стопама незапослености младих
од 54 посто, односно 53 посто. Широм Европске уније више од 30
посто младих тражи посао дуже од једне године. Упркос оваквим
подацима и трендовима, недавно објављени Извештај о положају
младих у ЕУ даје неколико охрабрујућих сигнала и могућих побољшања за ситуацију младих.
Од последње верзије овог извештаја, објављене у 2009. години, чланице Уније су појачале подршку младима на пољу образовања, запошљавања и предузетништва, а ниво учешћа младих
у удружењима и социјалним покретима је остао висок. Државни
приоритети многих земаља чланица јасно артикулишу и истичу
проблем незапослености младих, што је први и важан корак. Главни налази Извештаја о положају младих у Европској унији указују
на низ проблема са којима се млади суочавају, као и на низ предузетих мера како би се ситуација што успешније пребродила.
Више школе, мање рада - једна од последица економске кризе. Наиме, све већи број младих који изгубе посао се враћа у обра-

ЕУ није надлежна
Представник Међународне организације рада, Екхард Ернест, сматра да проблем може представљати чињеница да ЕУ нема довољно правних темеља по којима може утицати на стање незапослености.
“Образовање припада у надлежност сваке поједине земље чланице. Ту ЕУ не може имати утицаја”, сматра и аналитичар Немачког института за економска истраживања, Карл Бренке. Свеједно, ЕУ може земље чланице барем саветовати шта да чине, а савети би
се темељили на позитивним примерима из праксе. У Шведској такав програм гаранције функционише још од деведесетих година. И
у Аустрији се последњих неколико година примењује сличан систем. У обе ове земље стопа незапослености младих је веома ниска
(Аустрија - нешто више од осам посто). У Шпанији и Грчкој, које немају такве програме, незапослена је свака друга млада особа.
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зовни систем. Од 2005. до 2009. године број младих који су били
у пуном радном времену ангажовани или радећи (дакле на тржишту рада) или у образовном систему, био је стабилан. Од тада је
ситуација почела да се мења, па број младих који студирају расте,
док се број младих који раде смањује.

Ни у једном систему
У протеклом периоду значајно се повећао и број младих који
нису ни запослени, ни у образовном систему, ни у систему обука
- што је релативно нови појам, чија је енглеска скраћеница NEET
(Not in employment, education or training). Другим речима, повећао
се број младих који ни на који начин не подижу свој ниво вештина
и знања на тржишту рада и којима шансе да нађу посао опадају
сваки дан.
За ЕУ то је нови феномен, барем у овако великом обиму, али за
Балкан је потпуно нормалан и нажалост доминантан, јер је управо
број чланова NEET категорије младих људи највећи на нашим просторима. Број NEET младих је у значајном порасту од 2008. године,
што је директно повезано са последицама финансијске кризе.
Упркос отежавајућим околностима, интерес за друштвена
питања и активизам младих су остали задовољавајући. Млади су
били веома активни у покретању бројних штрајкова широм Европе, а растуће незадовољство је довело и до већег политичког активизма младих.
Консултације са послодавцима о томе зашто младима чешће
и лакше не пружају прилику за радно искуство, указују на то да
послодавци сматрају да млади немају довољно развијене потребне вештине и кључне компетенције. Извештај о ситуацији младих
у Европској унији, такође, указује на овај проблем, посебно ако говоримо о читању, математици и науци. Управо у ове три наведене
области највећи број младих је на тестовима показао недовољно
добре резултате.

Недовољан ниво кључних компетенција
Бугарска и Румунија су земље чланице ЕУ које имају највећи
проценат младих који показују недовољан ниво животних вештина и кључних компетенција. Младима је посебно важна комуникација на страном језику, јер то је алат који младој особи дозвољава да буде мобилнија на тржишту рада. Готово 60 посто студената
у ЕУ, који су у финалној фази студија, учило је најмање два стра-

на језика. Иако су формално образовање и обука највидљивији
и најпрепознатљивији друштвени начин учења, неформално образовање и обуке постају све важнији део процеса целоживотног
учења сваког појединца.
Млади су изразито рањива група приликом уласка на тржиште рада, а у односу на друге генерације чешће су погођени
феноменом неадекватних вештина. У Данској је готово 35 посто
младих, из групе 15-24 године, похађало активности неформалног
учења, што је три пута више од просека у ЕУ. Истовремено, у Бугарској, Пољској, Румунији и Словачкој удео младих у овим образовним активностима је износио мање од два посто.
Чест је случај да су млади и превише квалификовани за тржиште рада. Највећи процент превише квалификованих младих је
на Кипру, у Шпанији и Ирској, где је свака трећа млада особа била
запослена на послу који захтева мањи ниво знања и квалификација него што је особа имала.

Кључна предвиђања
Актуелно је и прављење детаљних студија и предвиђања који
ће указати на трендове које ће економија пратити и, сходно томе,
предвиђање потребних вештина. Дакле, у другом случају, приликом дефинисања потребних вештина систем се заснива на предвиђањима стручњака, а не нужно на мишљењу послодавца.
У протеклих неколико година положај младих се драстично
погоршао, те упркос позитивним мерама стање и даље остаје тешко и алармантно. Унутар Европске уније постоје велике разлике
у области каријерног саветовања. У неким земаљама млади нису
уопште имали прилику да добију каријерно саветовање током
школовања. Било да се ради о ЕУ или земљама региона, све је већи
број младих који су препуштени сами себи и којима систем неће
моћи да помогне. Зато је посебно важно да млади схвате како морају сами предузети одређене кораке на стицању нових вештина,
које ће их учинити конкурентијим на тржишту рада и ставити их
у повољан положај код послодавца.
А.Б.

Дугорочне и краткорочне
последице
Стручњаци упозоравају да је нарастао проценат младих
који имају здравствених проблема услед отежане материјалне ситуације. Приметно је и смањење броја младих који раније
напуштају школу (са 15 посто на 14 посто у последње три године), а додатно побољшање ситуације у овој области се тренутно чини веома тешко изводљиво. Млади су знатно више
изложени ризику од сиромаштва и социјалне искључености у
односу на друге категорије становништва. Незапосленост, већи
ниво сиромаштва, проблеми у породичним односима и друге
последице кризе, угрожавају у знатно већој мери него раније
ментално здравље младих. Последице, наравно, могу бити доживотне.
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Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

поКрАјИн
поКрАјИнсКА
слУжбА ЗА
ЗАпошљАвАњe
ЗАпошљАвА

Нови Сад

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

поКрАјИнс
поКрАјИнсКА
слУжбА ЗА
ЗАпошљАвАњe
ЗАпошљ

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

