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Потписивањем Меморандума о сагласности између Европске уније и Републике Србије, наша држава је приступила програму
„Европа за грађане и грађанке“. Овај програм обезбеђује финансијску подршку пројектима који подстичу развој активног европског
грађанства и јачају осећај европског идентитета.
Уз могућност равноправног учешћа са ЕУ партнерима у једном
од програма заједнице “Европа за грађане и грађанке“ (Europe for
Citizens), домаћим организацијама цивилног друштва, социјалним
партнерима, локалним самоуправама, грађанима и грађанкама пружа се драгоцена прилика да осмисле и реализују различите активности у вези са запошљавањем, социјалном кохезијом, промоцијом
партиципације и демократије на нивоу ЕУ, одрживим развојем, јачањем европског идентитета грађана и грађанки, као и свим облицима сарадње и разумевања.
О самом програму, али и значају сарадње између цивилног
друштва и институција власти, ексклузивно за „Послове“, разговарали смо са Иваном Ћирковић, директорком Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом Владе Републике Србије.
У Србији више од 14.000 лекара и медицинског особља тражи
посао, а великом броју у последње време се нуди могућност за рад у
иностранству, и то уз посредовање Националне службе за запошљавање. За наше стручњаке су највише заинтересоване немачке клинике, јер у овој земљи већ дуги низ година постоји недостатак медицинског особља, пре свега у болницама и домовима за стара лица.
С озбиром да се ради о великом броју упражњених радних места,
Савезна агенција за запошљавање Немачке је покренула иницијативу потписивања уговора који би омогућио запошљавање наших медицинских радника у тој развијеној земљи Европске уније. Споразум
о посредовању у привременом запошљавању српских радника у Савезној Републици Немачкој потписали су Моника Варнхаген, директор немачке Централе за рад са странцима и стручно посредовање и
Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање
„С обзиром да у овом тренутку нисмо у стању да послодавцима посредујемо квалификовану и квалитетну радну снагу, одлучили смо да се обратимо земљама које имају добре раднике, а који у
својој земљи не могу ни у перспективи да нађу посао. Србија је прва
земља са којом смо потписали овакав споразум. Он је користан за све
стране - послодавци из Немачке добијају квалификовану радну снагу
која им већ годинама недостаје, у Србији се смањује незапосленост
радника овог профила, док медицински радници добијају могућност
да започну живот у једној од најразвијенијих земаља света“, рекла је
Моника Варнхаген.
Државни програм подршке домаћој ИТ индустрији биће завршен до краја фебруара и поред субвенција до 25.000 евра за почетнике (старт ап), имаће још три компоненте: подршка фирмама које се
баве аутсорсингом, односно израдом програма за стране компаније,
подршка за развијање сопствених програма и рад на привлачењу великих страних фирми да отварају развојне центре у Србији.
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Инвестиције у пољопривреди

ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА
Захваљујући аранжману са
Уједињеним Арапским Емиратима,
српска пољопривреда ће добити
инвеститоре који тренутно располажу
највећим капиталом у свету

М

инистар финансија и привреде Млађан Динкић, у
име Владе Србије, потписао је у Абу Дабију са компанијом „Ал Дахра” предуговор о инвестицијама у
пољопривреди између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата, саопштено је из Министарства финансија и привреде.
Предуговором је предвиђено да њихова водећа агро-индустријска компанија „Ал Дахра”, у оквиру заједничког улагања,
инвестира око 200 милиона евра у осам пољопривредних државних газдинстава, од чега ће 100 милиона бити инвестирано у
изградњу система за наводњавање и набавку савремене опреме,
док ће се још око 100 милиона евра уложити за стицање 80 одсто
учешћа у заједничким предузећима, у којима ће држава задржати 20 одсто власништва.

Захваљујући аранжману са Уједињеним Арапским Емиратима, српска пољопривреда ће добити инвеститоре који тренутно
располажу највећим капиталом у свету, а управо је капитал и
увођење најсавременијих агротехничких мера оно што деценијама недостаје да би плодна српска земља дала максималне приносе. Ова компанија ће поред подизања капацитета у пољопривредним комбинатима упослити и домаће пољопривреднике
као кооперанте, јер намерава да вишкове производа пласира на
инострана тржишта, користећи своју трговачку мрежу коју има у
великом броју земаља.
Истовремено, наводи се у саопштењу Министарства финансија и привреде, компанија из Уједињених Арапских Емирата
намерава да инвестира и у изградњу логистичких центара за
извоз пољопривредних производа, пре свега у изградњу потпуно
нових лучких капацитета у Панчеву. На тај начин вишеструко ће
се повећати извоз и пласман наших пољопривредних производа
на инострана тржишта, побољшати стандард пољопривредника,
што ће утицати на убрзање привредног раста и битно поправљање спољнотрговинског биланса Србије.
Изузетно је важно што се партнер из Абу Дабија овим предуговором обавезао да уложи 100 милиона евра у агротехнички
развој и изградњу комплетне инфраструктуре за наводњавање
на површини од око 14.000 хектара која се налази у поседу или у
закупу пољопривредних газдинстава која су предмет заједничког улагања, а намера му је да инвестира и у изградњу нових фабрика за прераду хране.
У Абу Дабију је потписан и споразум о избегавању двоструког опорезивања између Србије и УАЕ. Споразум су потписали
министар финансија УАЕ Обеид Хумаид ал Таyер и Млађан Динкић, српски министар финансија и привреде.

Динкић се састао и са генералним директором Развојног фонда Абу Дабија Мухамедом Саифом ал Суваидом. Постигнут је начелни договор да Србија од овог фонда добије значајна додатна
средства.
„Расположени су да нам помогну да инвестирамо у инфраструктуру за наводњавање и одводњавање у читавој Србији, тако
што би један део средстава био намењен за чишћење постојећих
канала за наводњавање, али и изградњу нових канала, док би
други део средстава био намењен нашим пољопривредним произвођачима којима би били доступни дугорочни кредити за куповину нове опреме и подизање квалитета агротехничких мера које
имају на својим њивама”, рекао је Динкић.
Не треба посебно наглашавати од каквог ће значаја за развој
Србије бити увођење модерних система за наводњавање, имајући
у виду незапамћену сушу која је задесила нашу земљу прошле
године и климатске промене које доносе врела лета или обилне
падавине. На овај начин сарадња са Уједињеним Арапским Емиратима имаће и шири значај, који ће се поред привредне сарадње
огледати и у обезбеђењу стабилности у производњи хране у неизвесним климатским условима који се предвиђају у будућности.
Динкић је имао веома успешне разговоре и са менаџментом
компаније „Мубадала”. Реч је о једној од највећих инвестиционих
компанија у Голфском заливу са изузетно јаким присуством на
светском тржишту информационих технологија.

„Заинтересовани су да размотре могућност да инвестирају у
изградњу потпуно нове фабрике, најсавременије технологије за
производњу полупроводника и чипова, која би могла да упосли
1.000 врхунских инжењера из Србије. Ово је за нас веома значајан
пројекат, јер осим аутомобилске индустрије, желимо да у наредном периоду значајно развијемо индустрију информационих
технологија. Зато смо исказали спремност да дамо пуну подршку овом пројекту, посебно имајући у виду да би био комплетно
извозно оријентисан и запослио српску памет. То би могла бити
једна од највећих инвестиција икада у Србији, с обзиром да руководство ’Мубадала’ истиче да би изградња такве фабрике коштала око 4 милијарде евра”, казао је Динкић.
Ова компанија власник је три фабрике полупроводника, у
САД, Сингапуру и Немачкој, у којима је током 2012. године остварила приход од 4,6 милијарди долара. У разговору са извршним
директором „Мубадале”, Валидом Ахмедом ал Мокарабом, договорено је да експертски тим ове компаније детаљно анализира
могућност изградње фабрике полупроводника (чипова) у Србији,
уз примену најсавременије високе технологије, што би подразумевало и интензивну сарадњу са нашим факултетима из области
природних и техничких наука.

Најинтригантније теме савремене науке

ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ

„И поред лоших експерименталних услова за бављење науком у нашој земљи, млади имају разлога да
се њој посвете“, рекао је саветник Института за физику, академик Зоран Петровић, отварајући изложбу
„Гласам за науку“

Инспирисана чланком „Десет нерешених мистерија“, чувеног
британског научног писца и некадашњег уредника у часопису
„Нејчр“ (Nature), Филипа Бола, изложба „Десет отворених питања
науке“ представља десет најинтригантнијих тема савремене науке
које су остале велики изазов научницима. Свако од питања указује на задатке које наука до сада није решила, а који би у будућности могли значајно да утичу на свакодневицу. Насупрот уобичајеној перцепцији науке у јавности, која се најчешће промовише
кроз постигнуте резултате истраживања, ова изложба приказује
науку на један другачији начин.

Истражити више
Од чега је настао живот?
Пре четири милијарде година, у примордијалној супи,
обични неоргански молекули претварају се у живот. Како то
поновити у лабораторији?
Колика је маса света који не видимо?
Позната материја чини само 4,6 одсто масе универзума.
Сва остала маса је нешто што још не можемо да видимо, измеримо и објаснимо.

Изложба је 15. јануара отворена у Галерији науке и технике
САНУ, али је претходно већ на кратко представљена током Фестивала науке, одржаног у децембру 2012. године. Осим да сазнају
више о десет питања која су укратко проблематизована, посетиоци изложбе могу на лицу места и да гласају за питање које је по
њима најинтригантније. Центар за промоцију науке ће резултате
гласања искористити као путоказ ка областима које грађане највише интересују, тако да ће током 2013. године део свог програма
посветити теми са највише гласова. Осим на самој изложби, у Галерији науке и технике САНУ, за једно од 10 отворених питања науке може се гласати и на страници glasamzanauku.cpn.rs. Са једног
рачунара могуће је дати само један глас.
Тренутни резултати показују да највећу знатижељу буди питање „Како продужити живот?“, а одмах за њим су питања „Како
мозак мисли?“ и „Колика је маса света који не видимо?“. Изложба
ће бити отворена до 30. јануара, када ће, у 18 сати, ЦПН организовати трибину о теми коју посетиоци изложбе и сајта прогласе
најзанимљивијом.
СМЦ

Како окружење утиче на гене?
Настанак одређеног фенотипа од датог генотипа зависи и
од интеракције између гена и средине. Зато у различитом окружењу неће бити једнаки чак ни близанци са потпуно истим
генима. Или ипак хоће?
Како мозак мисли?
Неки неурони у мозгу константно генеришу акциони потенцијал, 10 до 100 пута у секунди, други све време ћуте, а
онда наједном постану хиперактивни.
Колико има хемијских елемената?
Има ли ограничења за број нуклеона који могу да се нађу
заједно и чине једно атомско језгро? Док хемичари откривају
елементе са све већим и већим атомским бројем, поставља се
питање докле ће то ићи.
Шта све можемо да направимо од угљеника?
Угљеник улази у састав свега што је живо, односно свих
органских молекула. Да ли се од њих могу направити и рачунари који ће бити моћни као живе ћелије?
Како да искористимо соларну енергију?
Устаљени силиконски п-н спој, какав се користи код данас
најефикаснијих соларних ћелија, достигао је горње теоријско
ограничење од 33,7 одсто ефикасности. Међутим, то неће бити
довољно.
Који је најбољи начин да производимо биогорива?
Претварање пољопривредног отпада у гориво би захтевало разбијање постојаних молекула, као што су лигнин и целулоза, који су основни градивни блокови биљака.
Како продужити живот?
Да ли је за дуговечност довољно јести храну са антиоксидансима и сачувати ћелијске структуре од слободних радикала? Који гени утичу на дужину живота?
Како да непрекидно пратимо хемију људског тела?
Замислите да имамо уређај са којим у сваком тренутку
можемо да пратимо све замршене биохемијске процесе у организму. И да са лакоћом откривамо шта му се спрема.
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Милион евра подршке за оснивање ИТ фирми

ЧИЛЕАНСКИ МОДЕЛ

У помоћи новооснованим предузећима Србија ће се ослонити на такозвани „чилеански модел“. По том моделу
расписују се конкурси за најбоље ИТ идеје које се подржавају са 25.000 евра, на период од шест месеци, уз
обавезу да се нађе и познати финансијер који се бави информационим технологијама

„Д

ржава Србија ће за помоћ оснивању информационо технолошких (ИТ) фирми у 2013. издвојити
укупно до милион евра“, најавила је саветница у
српском министарству финансија и привреде Јасна Матић. Државни програм подршке домаћој ИТ
индустрији биће завршен до краја фебруара и поред субвенција до 25.000 евра за почетнике (старт ап), имаће још
три компоненте: подршка фирмама које се баве аутсорсингом,
односно израдом програма за стране компаније, подршка за развијање сопствених програма и рад на привлачењу великих страних фирми да отварају развојне центре у Србији.
„Цео програм биће завршен до краја фебруара, како би могао
да се представи почетком марта (на сајму информационих технологија) у Хановеру и стави нас у ред земаља које интензивно инвестирају у ИТ“, рекла је Матићева. Она је најавила да би реализација програма подршке ИТ индустрији требало да крене средином
године и да ће ићи постепено, са двадесет или тридесет пројеката,
јер на почетку неће моћи да се нађе толико велики број добрих
пројеката.
„Нека гаранција успеха је да ми у свим тим компонетама имамо један број успешних фирми. Идеја програма је да тај део ограничених примера мерама подршке повећамо на много већи број.
Планирано је да се уведу и олакшице за запослене за предузећа
која се баве аутсорсингом, односно писањем самог програмског
кода, за софтвере које је већ осмислио страни партнер. Још разматрамо детаљне модалитете како би то изгледало, али то је нешто
што су и друге земље урадиле. Вероватно ће ићи у правцу ослобођења, односно смањења пореза на плате запослених и донекле
доприноса“, рекла је Матићева и нагласила да има мишљења да је
аутсорсинг нижи степен вредности, али је оценила да је за земљу
која тек треба да доживи велики развој ИТ, као што је Србија, важно да се подрже све компоненте. Према њеним речима, Србија ће
се у помоћи новооснованим (старт-ап) предузећима ослонити на
такозвани „чилеански модел“.
По том моделу расписују се конкурси за најбоље ИТ идеје које
се онда подржавају са 25.000 евра, на период од шест месеци, уз

обавезу да се нађе и познати финансијер који се бави информационим технологијама.
„Српским фирмама треба помоћи и да освоје нова тржишта,
да нађу клијенте и у аутсорсинг бизнису и у производњи сопствених програма“, истакла је Матићева и додала да ће држава помоћи
кроз организацију изложби или слање делегација на потенцијална извозна тржишта.

„Наше аутсорсинг фирме треба да налазе партнере на развијеним тржиштима, пре свега у Америци, а онда за нас специфично
и у Немчкој, док за готове производе тржишта треба тражити у
земљама у развоју, са којима имамо традиционално добре односе“,
навела је Јасна Матић и истакла да на тржиштима Блиског истока,
Африке и средње Азије српске фирме са својим банкарским производима и производима за управљање пословањем заиста могу
да нађу добро тржиште.
А.Б.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Интервју: Ивана Ћирковић,
директорка Канцеларије за
сарадњу са цивилним друштвом

ВРАТИТИ
ПОВЕРЕЊЕ
ГРАЂАНА

Учешће грађана у процесу доношења одлука је основни елемент партиципативне демократије.
Грађани би требало да свакодневно утичу на различите промене, односно различите аспекте
друштвено-политичких, културних и свих других облика живота, кроз различите механизме и
регулативу

П

отписивањем Меморандума о сагласности између
Европске уније и Републике Србије, наша држава је
приступила програму „Европа за грађане и грађанке“.
Овај програм обезбеђује финансијску подршку пројектима који подстичу развој активног европског грађанства и јачају осећај европског идентитета.
Уз могућност равноправног учешћа са ЕУ партнерима у једном од програма заједнице “Европа за грађане и грађанке“ (Europe
for Citizens), домаћим организацијама цивилног друштва, социјалним партнерима, локалним самоуправама, грађанима и грађанкама пружа се драгоцена прилика да осмисле и реализују различите активности у вези са запошљавањем, социјалном кохезијом,
промоцијом партиципације и демократије на нивоу ЕУ, одрживим
развојем, јачањем европског идентитета грађана и грађанки, као
и свим облицима сарадње и разумевања.

На недавно одржаном свечаном представљању поменутог
програма, у Палати „Србија“, присуствовало је око две стотине
представника организација цивилног друштва и локалне самоуправе. У име Делегације Европске уније у Републици Србији говорио је Мартин Керн, шеф Операције ДЕУ, програм је представио
Павел Тихл, представник Генералног директората за комуникације Европске комисије, а у име Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом говорила је директорка Ивана Ћирковић.
О самом програму, али и значају сарадње између цивилног
друштва и институција власти, ексклузивно за „Послове“, разговарали смо са Иваном Ћирковић, директорком Канцеларије за
сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, чија је
улога истовремено деликатна и одговорна.
Ваша Канцеларија је институционални механизам,
захваљујући коме је омогућена непосредна комуникација
између власти и организација цивилног друштва. Којим
активностима се бавите?
Врло значајно за Канцеларију је што она у свом називу садржи термин који до сада није постојао у нашој легислативи, а то
је „цивилно друштво“, појам који је знатно шири од удружења
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грађана којим су дефинисана удружења у оквиру нашег Закона
о удружењима. Цивилно друштво подразумева сваки облик удруживања који не остварује профит. Ту спадају и задужбине и
фондације у најширем смислу, социјални партнери, синдикати и
послодавци, различите академске групе које се баве различитим
политикама и препоручују их владама на националном или локалном нивоу. Још шире гледано, ту су и верске заједнице и политичке партије.
За ЕУ је ово најшири могући оквир који представља основни
елемент партиципативне демократије и учешћа грађана у процесу доношења одлука. Идеја, на којој и Европа ради, јесте да грађани не буду активни само у време када се расписују избори и када
су у могућности да гласају, него да свакодневно утичу на различите промене, односно различите аспекте друштвено-политичких,
културних и свих других облика нашег живота, кроз различите
механизме и регулативу.
Значај и улога Канцеларије за сарадњу са цивилним
друштвом огледа се управо у координацији сарадње између владиних институција и организација цивилног друштва у процесу
креирања и успостављања јасних стандарда и процедура за укључивање организација цивилног друштва на свим нивоима процеса доношења одлука. У оквиру свог делокруга рада, Канцеларија
треба да пружи подршку владиним институцијама и организацијама цивилног друштва у процесима дефинисања и примене
закона и политика, као и праћењу успешности те примене, чији
крајњи резултат је укупна реформа институција и демократизација друштва уопште.
Мислите ли да у нашем друштву постоји свест о значају цивилног друштва и сарадње тих организација са институцијама власти?
То је веома занимљиво питање, управо зато што се цивилно друштво, током последњих двадесет година, организовало на
различите начине, имајући у виду колико је средстава уложено у
њихов рад, и од стране међународне заједнице и из самог буџета
Републике Србије. Ради се о прилично великим средствима која су
омогућила да различита удружења грађана остварују своје интересе, интересе локалне заједнице и пре свега интересе различитих
циљних група које заступају.
У нашем окружењу, али и у односу на социјалистичко наслеђе,
сматрам да и даље не постоји потпуно разумевање грађана шта је
цивилно друштво, за кога раде његове организације и ко кога ту
плаћа. Сва ова питања су актуелизована у домаћим средствима
јавног информисања. Овакав став узрокован је пре свега чињеницом да смо током претходног периода навикли на један централистички приступ, у оквиру којег држава практично одлучује о
свему, било да је реч о локалном или државном нивоу. Грађани
су били навикнути да се у вези са било којим проблемом најпре
обраћају институцијама на локалном нивоу, центрима за социјални рад, домовима здравља, школама... На најбоље разумевање у
јавном мњењу наилазе различита удружења која се баве питањима деце и одраслих са сметњама у развоју, питањима насиља у
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породици, удружења особа са инвалидитетом, као и активистичке
групе грађана и волонтера који раде на очувању животне средине или културне традиције. Њих најчешће финансирају и локалне
самоуправе.
Са друге стране, на много мање разумевање наилазе организације које су настајале током деведесетих, борећи се против претходног режима. Од 2000. године је кренуо интензивнији развој
организација чија је мисија била на пољу институционалних реформи, демократизације и уопште промене начина размишљања
у вези са афирмацијом европских вредности и европских интеграција. То су организације које раде на локалном и националном нивоу на питањима владавине права, људских и мањинских права,
борбе против корупције, реформе правосуђа и свих националних
приоритета у процесу приступања Србије Европској унији.
Канцеларија ће у наредном периоду, заједно са организацијама цивилног друштва, настојати да врати поверење грађана у цивилни сектор. На томе, пре свега, треба да раде саме организације
и удружења, налазећи своју базу у грађанима. Постоје бројни европски модели од којих можемо много да научимо. Према резултатима истраживања које је Канцеларија радила са Грађанским
иницијативама за 2011. годину, организације још увек већи интерес проналазе у комуникацији и сарадњи са локалним самоуправама, државним институцијама, него са самим грађанима. Међу
приоритетима ипак треба да буде и окретање према грађанству и
изградња културе грађанског активизма у Србији.
Колико ваша Канцеларија сарађује са институцијама
власти?
Од када је основана, добар део времена смо посветили институционализацији Канцеларије, радећи на сарадњи са ресорним
министарствима. Велики одзив данас се види кроз тражење нашег
присуства на билатералним састанцима, чији циљ је боље разумевање улоге и значаја цивилног друштва. У развијеним системима
су већ препознате организације које кроз јавне позиве учествују у
примени јавних политика и различитих врста услуга (социјална
заштита, сигурне куће за жене жртве насиља, бесплатна правна
помоћ, омладински центри) и на тај начин представљају директне
партнере државе.
У том циљу Канцеларија је организовала бројне обуке за органе државне управе, а планирамо да у 2013. години почнемо са
израдом Стратегије за подстицајно окружење за развој цивилног
друштва. У изради овог документа треба да учествују сва ресорна министарства, организације цивилног друштва, Народна
скупштина, међународни донатори и остали релевантни партнери. Врло је важно и за наш систем да препозна партнере који могу
учествовати у таквим процесима.
У вези са радом организација цивилног друштва, у јавности су се могле чути често неаргументоване информације, засноване на предрасудама и непровереним чињеницама о начину финансирања. Колика средства се издвајају
из државног буџета за њихов рад и да ли ће успостављање
овако директне комуникације допринети потпуној видљивости рада ових организација?
Сходно мандату, Канцеларија је сачинила само први збирни извештај о утрошку средстава из националног буџета, за
удружења грађана и друге организације цивилног друштва. У
овом послу велику помоћ смо имали од институција и цивилног
друштва из Хрватске. Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која су као подршка програмским активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног
друштва из средстава буџета Републике Србије, у 2011. години,
представља први извештај такве врсте настао прикупљањем и
анализом података на основу извештаја ресорних министарстава и других владиних институција, само на републичком нивоу,
које су током 2011. године пружале финансијску и нефинансијску
буџетску подршку удружењима и другим организацијама цивилног друштва. Као први извештај те врсте у Републици Србији
значајан је из више разлога: приказује стање, износе и односе планираних и додељених средстава подршке, пружа преглед процедура доделе, корисника средстава, односно преглед организација
цивилног друштва чији су програми и пројекти подржани, као и
области које су финансиране, даје приказ подржаних активности,
преглед крајњих корисника, као и територијалну распоређеност
финансираних програма и пројеката.
Канцеларија ће и даље радити на успостављању јасних критеријума за транспарентно финансирање организација цивилног
друштва из јавног буџета на националном и локалном нивоу. Ово
ће свакако бити један од најважнијих задатака у оквиру мандата

Бесплатна публикација о запошљавању

који ће захтевати пуну подршку како доносилаца одлука, тако и
самих организација цивилног друштва.
Шта све подразумева цивилни дијалог?
Влада Републике Србије је у јануару 2011. године основала
Канцеларију за сарадњу са цивилним друштвом. После вишегодишњег заговарања од стране организација цивилног друштва,
успостављен је институционални механизам за подршку и развој
цивилног дијалога између владиних институција и организација
цивилног друштва. Под цивилним дијалогом подразумевамо институционализовану комуникацију између организација цивилног друштва и инстанци власти, суштинско укључивање цивилног
друштва у процесе доношења одлука, као и размену мишљења и
ставова равноправних партнера у конструктивном дијалогу. Значају рада наше институције додатно доприноси и дефиниција цивилног друштва, којом се обухватају не само удружења грађана
и грађанки, већ и медији, синдикати и послодавци као социјални партнери и остали неопходни важни друштвени актери који
партнерски учествују у даљим процесима реформи и изградње
свеукупног међусобног поверења у процесима демократизације
институција и друштва уопште.
Важно је да приликом израде различитих закона надлежни
органи препознају значај Канцеларије, саветују се са нама и користе могућност за комуникацију са цивилним друштвом. Наша
је обавеза и да креирамо правни оквир према којем ће цивилне
организације бити укључене у процес доношења одлука.
СМЦ

Промовисање сарадње
Програм “Европа за грађане и грађанке”, од новембра
2012. године отворен и за Републику Србију, један је од програма Европске уније који има за циљ промовисање сарадње
између земаља учесница програма у различитим областима
које су везане заједничким политикама. Програми Европске
уније су првенствено намењени земљама чланицама, али су
отворени и за земље које су у процесу приступања за чланство
у Европској унији. С обзиром да не доприносе општем буџету
Европске уније, земље које нису чланице дужне су да плате
чланарину за учествовање у програму. Годишњи финансијски
допринос који је Република Србија уплатила како би учествовала у програму „Европа за грађане и грађанке“ износи 55.000
евра (тај износ се осим из буџета Републике Србије осигурава и
из средстава претприступне помоћи).
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе
Републике Србије именована је за национално контакт тело
и сматра се координатором за спровођење програма, а делује у својству контакт тачке за програм „Европа за грађане
и грађанке“.
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Шта послодавци траже од кандидата?

ПРЕНОСИВЕ
ВЕШТИНЕ

Унесите вештине у свој CV, како бисте оставили јачи утисак на послодавца. Ако уз радно место на коме
сте били ангажовани наведете и вештине које сте током рада користили, повећаћете своје шансе за посао.
Кандидати без радног искуства могу унапредити свој CV управо описом својих преносивих вештина

С

тручна знања су неопходна да би се са успехом обављао
неки посао, али не и довољна. Уз знање, потребно је поседовати и вештине, које ће омогућити да се посао обави на
најбољи и најквалитетнији начин. Ове вештине су делом
урођене, а делом се стичу током живота, како кроз радно
искуство на различитим радним местима, тако и кроз лична, животна искуства. У много чему одређују личност и утичу на способност решавања захтевних проблема и задатака на послу. Познате
су као преносиве вештине и никако их не треба мешати са особинама личности, као што су истрајност, динамичност, поузданост,
енергичност, одлучност, перфекционизам... Бити перфекциониста
или детаљиста само указује на стил нечијег рада, односно начин
на који особа користи своја умећа.

Како препознати своја умећа
Најлакши начин да дођемо до сопствених умећа је преко онога што нас интересује, јер оно у чему смо се изградили до мере да
смо у томе јако добри је управо оно што нас и највише интересује.
Подручје нашег интересовања може да буде везано за рад са подацима, са људима или са стварима. Тако, док једни уживају да раде
са различитим врстама информација, други не могу да замисле
свој посао без контакта са људима, а трећи су најсрећнији када
рукују неком машином, алатом или сопственим телом, као што је
случај са плесачима или спортистима.
Један начин да дођете до својих преносивих вештина је да
опишете неколико сопствених постигнућа на која сте веома поносни, а која не морају нужно да буду везана само за ваш посао.
Напишите кратку причу о томе шта је био ваш циљ, односно шта
сте желели да постигнете, са којом врстом препреке, сметње или
ограничења сте се суочили, шта сте учинили у датој ситуацији и
како се све завршило. Такође, смислите и нека објективна мерила,
на основу којих може да се процени успешност самог исхода.

Унапредите свој CV

Опште, техничке и аналитичке вештине
Послодавци веома цене универзалне вештине, применљиве у
готово сваком послу. Могу се поделити на опште, техничке и аналитичке. Опште вештине су кључне и подразумевају способност
комуникације (читање, писање, слушање и говор), способност решавања проблема и способност тимског рада. Техничке вештине
се односе на познавање рада на рачунару, способност примене
бројева, знање страних језика, а аналитичке вештине на способност учења, односно брзог усвајања нових знања и вештина. Стога,
при тражењу новог посла обавезно послодавцу нагласите своје
вештине. На пример, ако желите да радите као трговачки путник,
потребне су вам комуникацијске вештине. Особи која има наглашене комуникацијске вештине не представља проблем да разговара са људима на вишим позицијама, нити да напише текст или
извештај за надређеног.
Најчешће нисмо у довољној мери свесни сопствених преносивих умећа, због тога што нам сам појам није јасан, или што се
никада нисмо довољно загледали у себе. Као и у много чему другом, и у овом случају интернет има решење. Постоје спискови основних јединица рада, исказаних глаголским именицама, као што
су: прикупљање, анализирање, систематизовање, евалуирање,
елиминисање, информисање, интерпретирање, слушање, преговарање, испитивање, подучавање, руковођење, интегрисање, презентовање, промовисање, дијагностиковање, израчунавање, организовање и слично. Потребно је само да међу њима препознате оне
које се односе на вас.
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Преносиве вештине се стичу кроз различите послове, волонтерски рад, хоби, спорт или друга животна искуства и могу се користити на новом послу. Важне су за оне који траже први посао
или поново траже посао после дуже паузе. Како их идентификовати? Формалан опис посла, односно радних задатака које сте извршавали, не може помоћи, него навођење вештина које сте користили како бисте те задатке извршили. Они који први пут траже посао
добиће ове информације из свог животног искуства.
Обавезно унесите вештине у свој CV. Оставићете много јачи
утисак на послодавца, него да само наведете назив позиције на
којој сте били ангажовани. Ако уз радно место наведете и вештине које сте на њему користили, повећаћете своје шансе за посао.
Кандидати без радног искуства могу унапредити свој CV управо
описом својих преносивих вештина. Неке од њих су и: спремност
на тимски рад, планирање и организација, подела одговорности,
мотивација других, способност визуелизације, добра самопроцена и самокритичност, сналажење у кризним ситуацијама,
мултитаскинг, добро управљање временом, знање више језика и
знаковног говора, коришћење компјутерских програма, смисао за
подучавање, етичност...

Усавршавање и посебна знања
Послодавци у Србији траже раднике спремне на тимски
рад, вољне да уче и да се професионално усавршавају, прецизне, тачне и услужне. Високо вреднују и раднике с компјутерским знањем и познаваоце више језика. Пожељно је да запослени поседују различите врсте дозвола, посебно знање из
области заштите на раду, заштите животне средине и екологије. За додатно усавршавање својих радника најзаинтересованија су мала предузећа. Према оцени послодаваца у Србији,
обука је најпотребнија радницима са завршена три и четири
разреда средње школе, али и онима са завршеним факултетом.
Највећем ризику да остану без посла изложени су запослени са
средњом стручном спремом.
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СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација
и управа
б е о г рА д

уПрава Градске
оПштИне оБреновац

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

Дипломирани саобраћајни
инжењер-приправник

на одређено време до 1 године, за
рад у Одељењу за развој

лесковАц

доПуна оГласа
Град лесковац
Градска уПрава
за оПште Послове

16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11
Оглас објављен 16.01.2013. године
у публикацији „Послови“, допуњује
се у погледу потребне документације, тако што поред текста: оригинал или оверену фотокопију
дипломе правног факултета (VII
степен), треба да стоји: оригинал
или оверено уверење о завршеном
правном факултету.

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: диплому којом се потврђује стручна спрема
нови сАд
(оригинал или оверену фотокопију),
уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, доказ да канмесна заједнИца БаЧ
дидат није осуђиван за кривично дело
Бач, Бачка 4
на безусловну казну затвора од најНационална служба21420
тел. 021/770-175
мање 6 месеци или за кажњиво дело
за запошљавање
које га чини неподобним
за обављање
Секретар месне заједнице
послова у државним органима. Пријаве
на период од 4 године, уз могућност
на оглас слати на адресу: Управа Градпоновног избора
ске општине Обреновац, Вука Караџића
74, 11500 Обреновац. Лице за контакт:
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
Славица Лаиновић, број тел. 011/8721радно искуство 12 месеци. Уз прија786. Неблаговремене, неразумљиве или
ву доставити (оригинал или оверена
непотпуне пријаве, као и пријаве уз
копија/препис): диплому, доказ о држакоје нису приложени потребни докази,
вљанству РС, уверење о некажњавању,
неће се разматрати.
фотокопију радне књижице. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

држављанству, уверење суда да кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у државним
органима или за кривично дело за које
је изречена казна затвора у трајању од
шест месеци. Пријаву и тражену документацију доставити у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

пријепоље

оПштИнска уПрава
оПштИна нова варош

31320 Нова Варош, Карађорђева 32
тел. 033/61-886

Радник за послове шефа
Кабинета председника

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
УСЛОВИ: висока стручна

ПрИвредно друштво
„телус“ ад
11000 Београд, Палмотићева 2
тел. 011/3215-559
е-mail: slavicast@telekom.rs

Референт за правне послове

за рад у Новом Саду, на одређено
време 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани правник, знање рада
на рачунару (МS Оffice, Wоrd, Еxcel),
возачка дозвола. Оглас је отворен до
18.02.2013. године.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

спрема-дипломирани правник-VII/1 степен, познавање рада на рачунару, једна година
радног искуства и положен стручни
испит за рад у органима државне управе. Поред наведених, кандидати морају
испуњавати и следеће услове: да имају
општу здравствену способност, да су
држављани РС, да нису осуђивани
за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које их
чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење основног и вишег суда да против лица није
покренута истрага и да није подигнута
оптужница.

П
н
б
и

Радник за послове
администрације мреже 2

пож АревАц

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
инжењер менаџмента, једна година
радног искуства и положен стручни
испит за рад у органима државне управе. Поред наведених, кандидати морају
испуњавати и следеће услове: да имају
општу здравствену способност, да су
држављани РС, да нису осуђивани
за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које их
чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење основног и вишег суда да против лица није
покренута истрага и да није подигнута
оптужница.

центар за соцИјалнИ
рад оПштИна
САЈМОВИ
велИко ГрадИште
И
ГолуБац
ЗАПОШЉАВАЊА
12220 Велико Градиште
Сарајевска 2
тел. 012/662-955

НАЈКРАЋИ ПУТ
на одређено време до повратка
ДО ПОСЛА
одсутног радника, за рад у Великом
Водитељ случаја-радник на
пословима социјалног рада
Градишту

Водитељ случаја-радник
на
Национална
служба
пословима социјалног рада

за запошљавање
уговара се пробни рад од 3 месеца,
за рад у одељењу у Голупцу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани социјални радник, познавање рада на рачунару. Потребна документација: пријава за радно место, оверена фотокопија дипломе, уверење о
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Администрација и управа

смедерево

центар за соцИјалнИ рад
11420 Смедеревска Паланка
Иве Бајазита бб
тел. 026/311-365

Дипломирани социјални
радник-приправник
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин
Републике Србије, да је стекао образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године или на студијама другог степена (мастер академске студије), да није осуђиван и да се
против њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад у држаним органима. Уз
пријаву поднети следећу документацију
(у оригиналу или оверене фотокопије,
не старије од 6 месеци): биографију,
диплому о завршеном факултету, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење из суда да
кандидат није под истрагом и да против
њега није подигнута оптужница, уверење из суда да није осуђиван, лекарско уверење. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања.

сомбор

„тотал“ доо

25000 Сомбор
Филипа Кљајића бб
тел. 025/433-570
e-mail: totalso@eunet.rs

Директор
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије; дипломирани правник/мастер правник; радно искуство 5 година; возачка дозвола
„Б“ категорије; основна информатичка
обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook); енглески језик-виши или конверзацијски ниво; радно место је у Сомбору; чест прековремени рад ван радног
места; велики степен организованости,
способност брзог и аналитичког закључивања, интуитивно размишљање током
доношења одлука; добра координација и способност рада у тиму; способност слушања других, способност преговарања као и тактичност; упорност,
постављање високих циљева да би учинак био што бољи; поседовање самопоуздања и моћи контроле над радом
других; вербалне способности директора; чести састанци, обиласци клијената
и добављача. Радно место директора
предузећа је везано за управљачке и
извршне послове. Директор предузећа
треба да распоређује задужења, координира извршење задатака и контролише

резултате рада. Радно место је изложено
стресу због велике одговорности, доношења одлука које су од велике важности
за будуће пословање предузећа. Рок за
пријаву је 11.02.2013. године.

сремскА митровицА

в рА њ е

Град врање
Градска уПрава

17500 Врање, Краља Милана 1
тел. 017/402-376

Начелник Секретаријата
за инспекцијске послове и
заштиту животне средине

оПштИна стара Пазова
оПштИнска уПрава
Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Послови планирања буџета
у области директних и
индиректних корисника буџета
и других корисника јавних
сервиса-приправник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечен на студијама другог степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне
студије) у области економских наука,
односно студије у трајању од најмање
4 године. Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије; да
је пунолетан; да има прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; да
има општу здравствену способност. Уз
пријаву на оглас приложити: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплому (оверену фотокопију); уверење суда да кандидат није
под истрагом, односно да није осуђиван
за поменута кривична дела; лекарско
уверење; уверење да се налази на евиденцији незапослених лица. Пријаве са
приложеном документацијом о испуњавању сваког од наведених услова (сем
лекарског уверења које ће изабрани
кандидат доставити по пријему у радни
однос), подносе се у року од 8 дана од
дана објављивања огласа, Општинској
управи Општине Стара Пазова, Светосавска 11, број телефона: 022/310-170,
локал 149. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат
држављанин РС, да је пунолетан, да
има општу здраствену способност, да
се против њега не води кривични поступак и да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Посебни услови: да има прописану стручну
спрему: висока школска спрема-правни
факултет, економски факултет, факултет за услужни бизнис, грађевински
факултет, архитектонски факултет,
технолошки факултет, природно-математички факултет и факултет заштите
на раду, смер заштите животне средине, односно VII степен стручне спреме,
три године радног искуства и положен
стручни испит. Кандидат је уз пријаву
на оглас дужан да достави: оверен препис дипломе о стеченој одговарајућој
високој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
уверење о положеном државном стручном испиту, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење основног и вишег суда), уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење полицијске управе),
одговарајући доказ о радном искуству.
Уверење о општој здравственој способности изабрани кандидат ће доставити
по коначности одлуке о избору. Пријаву
са потпуним доказима о испуњености
свих услова огласа слати на адресу:
Градска управа Града Врања, Краља
Милана 1, Врање или лично. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

пословни центри
нсЗ

Подршка у
реализацији
предузетничке идеје
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центар за
соцИјалнИ рад
оПштИне БосИлеГрад
17540 Босилеград
Георги Димитров бб
тел. 017/878-815

„ГрадИна“ доо

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин
РС; да има високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких,
андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив: дипломирани
социјални радник; најмање пет година радног искуства у струци; да поседује организаторске способности; да
није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак за кривична
дела која га чине неподобним за рад у
државним органима; да поднесе програм рада за мандатни период. Директор се именује на период од 4 године.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу Центра.

ЗАјечАр

скуПштИна оПштИне
сокоБања
18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Општински јавни
правобранилац Општине
Сокобања
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен правни факултет; положен правосудни испит; најмање 3 године радног
искуства на правним пословима; да је
кандидат држављанин Републике Србије;
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кривично дело које га
чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Уз пријаву кандидат је
дужан да достави доказе о испуњавању
општих и посебних услова (у оригиналу или оверене фотокопије). Пријаву по
конкурсу, са пратећом документацијом,
доставити преко Општинске управе
Општине Сокобања, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу:
Скупштина Општине Сокобања - Комисија
за кадровска, административна и мандатно-имунитетска питања, Светог Саве 23,
18230 Сокобања, са назнаком: „Пријава
на конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

„еуро Петрол“ доо

24000 Суботица, Отмара Мајера 6
тел. 024/664-629

Административни радник у
комерцијали

24000 Суботица
Пролетерских бригада 123
тел. 024/553-830

Директор

12

Трговина и услуге

на одређено време 3 месеца

Аутомеханичар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
аутомеханичар, минимум 5 година радног искуства, рад са путничким и теренским возилима, возачка дозвола „Б“
категорије. Радне биографије (CV) доставити на e-mail: gradinadoo@gmail.com
поштом на адресу послодавца или се
јавити на број телефона: 024/553-830.
Лице за контакт: Жужана Грковић. Оглас
је отворен 15 дана од дана објављивања.

„TEHNOUNION-еXIM“ Dоо
21208 Сремска Каменица
Мајора Тепића 26а
тел. 021/461-188
e-mail: bojan.radojevic@tehnounion.rs

Референт набавке,
рачуноводства и финансија
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне
спреме, економског смера, одлично
познавање МS Оffice пакета, пожељно
радно искуство на истим или сличним
пословима, познавање енглеског језика, организационе способности. Рок
за пријављивање је 15 дана. Пријаве слати на e-mail: bojan.radojevic@
tehnounion.rs.

ZWеBB SERBIA Dоо
36000 Краљево
Хајдук Вељкова 10/2/9
тел. 036/322-938
e-mail: Posao@zwеbb.com

Веб дизајнер, програмер

УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручности, економске струке, рад на рачунару: Еxcel, мађарски језик-средњи ниво,
пробни рад 1 месец. Радне биографијеCV доставити поштом или на e-mail:
аndjelka.vidic@еuro-gas.com. Рок за
пријављивање је 7 дана од дана објављивања огласа.

концерн фармаком мБ
RETAIL GROUP
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 136 б
тел. 011/220-23-13

Продавац

на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне
спреме у наведеном занимању, радно
искуство 12 месеци.

„MICROFINANCE
GROUP“ Dоо

11070 Нови Београд
Ђорђа Станојевића 11г/16

Администратор у књиговодству
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
економске струке, познавање рада у
„Пантеон“ информационом програму,
познавање рада у књиговодственом
софтверу, познавање кретања документације у предузећу, тачност и прецизност у раду, познавање пословне
кореспонденције, познавање енглеског
језика (средњи ниво), радно искуство
2 године, пробни рад 4 месеца. Пријаве слати на е-mail: z.vukailovic@
microfinancegroup.rs, до 28.02.2013.
године.

за радно место: xhtml/css koder
УСЛОВИ: IV, VI, VII/1 степен стручне
спреме; пробни рад 2 месеца, затим
радни однос на неодређено време; рад
у младом тиму од 10 програмера; канцеларија у центру града; могућност
стручног усавршавања и напредовања.
Посебна знања и вештине: xhtml/css/
јQuery, искуство у раду са поменутим
програмима, упорност, систематичност,
инвентивност, познавање енглеског
језика. Лице за контакт: Младен Плашић.
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WIENER STADTISCHE
оSIGURANJE
11070 Нови Београд
Трешњиног цвета 1

Менаџер за продају животних
осигурања
на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

21243 Ковиљ, Лазе Костића 39
тел. 021/2988-036

Кројач

на одређено време 3 месеца

ПрИвредно друштво
„нБн декор“

Заступник за продају животних
осигурања

Молер-керамичар

Агент продаје неживотних
осигурања

на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме у било ком занимању, познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel).
ОСТАЛО: Пријаве слати на е-mail:
konkurs@wiener.cо.rs, до 31.01.2013.
године.

ад „водоПрИвреда“
11420 Смедеревска Паланка
Вука Караџића 17
тел. 026/321-782

Кувар

на одређено време до годину дана

Конобар

на одређено време до годину дана
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у
наведеном занимању.

БеозаштИта
БезБедност И здравЉе
на раду
11000 Београд, Смедеревски пут 4ф
тел. 011/2750-774

Административни радник
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме, економског смера; минимум
1 година радног искуства; знање рада
на рачунару. Пријаве слати на е-mail:
bеоzastitabezbednost@yаhoo.com
или
звати на број телефона: 011/2750-774
или доћи лично у просторије фирме, на
адресу: Далматинска 101.

доо „кИзИЋ метал“

УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
кројач. Рок за пријављивање је 15 дана.

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме у било ком занимању, познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel),
радно искуство 12 месеци.

на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

Грађевинарство
и индустрија

Dоо „N.R. ISо-QUICK“

21230 Жабаљ-Чуруг
Јована Стерије Поповића 25а
тел. 021/833-489
е-mail: k-metal@neobee.net

Машински инжењер за израду
пројектне документације,
праћење извршења по
техничкој документацији,
решавање техничких проблема

26000 Панчево, Банијска 3
тел. 061/2925-019

10 извршилаца

Опис посла: молерски, гипсарски и
керамичарски радови, теренски услови
рада.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
молер-фарбар, грађевински керамичар. Место рада: Панчево. Кандидати
се директно упућују на разговор према
договореним терминима. Лице за контакт: Зорица Урком, тел. 061/2925-019.
Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

оБуЋарска радња
„ГИле“

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани машински инжењер, смер
производно машинство, познавање
рада на рачунару у неком од CAD програма, MS Office, познавање енглеског
језика, возачка дозвола „Б“ категорије,
без радног искуства или са 1 годином
радног искуства.

Пословни секретар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, две године радног искуства, активно коришћење енглеског
језика, познавање рада на рачунару МS
Оffice (Wоrd, Еxcel, ОpenОffice, Интернет), возачка дозвола „Б“ категорије,
пробни рад 3 месеца.
Оглас је отворен до 15.02.2013. године.

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.

ветерИнарска
амБуланта
„драГан“

Костолац, Партизанска 32
тел. 063/345-349

M + Z INTERIORS Dоо
24413 Палић, Пулска 52/а
тел. 064/2003-386

Пословођа у производњи
намештаја
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III до VII степен стручне
спреме, предност: дрвопрерађивачке
струке, столар, основи рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије,
пожељан енглески језик-средњи ниво.
Заинтересована лица треба да се јаве
на горенаведени број телефона ради
заказивања термина за разговор. Рок
за пријављивање је 31.01.2013. године.

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

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs
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Грађевинарство и индустрија

јкП „водовод златИБор“
31310 Чајетина
Александра Карађорђевића 6/а
тел. 031/831-805

Референт за заштиту животне
средине-приправник
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, дипломирани инжењер/
инжењер заштите животне средине;
дипломирани инжењер/инжењер заштите на раду; дипломирани инжењер/
инжењер технологије (смер заштита
животне средине или заштита на раду);
познавање рада на рачунару, без радног искуства у струци. Потребна документација: оверена копија дипломе;
оверена копија радне књижице; извод
из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству. Пријаве на оглас са
траженом документацијом доставити
на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на оглас-не отварати“, у року
од 10 дана по објављивању огласа.

сзр „теХно-сервИс“

21235 Темерин, Новосадска 27
тел. 021/845-410

Металостругар

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне
спреме, металостругар, радно искуство
најмање 36 месеци. Могућност заснивања радног односа на неодређено време. Оглас је отворен до попуне радних
места.

„јаворнИк“ доо

„шИПад-срБоБран“ ад
срБоБран
21480 Србобран, Туријски пут 20
тел. 021/731-570
е-mail: sipad@neobee.net

„атБ север“ доо
суБотИца

24000 Суботица, Магнетна поља 6
тел. 024/665-115

Бравар

на одређено време
5 извршилаца

Контролор техничкотехнолошког процеса
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне
спреме, дрвопрерађивачке или техничке струке; знање рада на рачунару
(АutoCAD, Wоrd, Еxcel), једна година
радног искуства. Оглас је отворен до
31.01.2013. године.

водоПрИвредно
ПредузеЋе „шајкашка“
21000 Нови Сад, Београдски кеј 7
тел. 021/557-934

Шеф градилишта
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, хидрограђевинског смера, радно
искуство 12 месеци, пожељно теренско искуство на пословима шефа градилишта у водопривреди, нискоградњи
или хидроградњи, возачка дозвола
„Б“ категорије, пожељно знање рада
на рачунару (АutoCAD, Еxcel, Wоrd),
пожељно пребивалиште: Нови Сад и
околина, пробни рад 6 месеци. Рок за
пријављивање је 15 дана.

„татраваГонка
Братство“
суБотИца доо

24000 Суботица, Биковачки пут 2
е-mail: info@tvbratstvo.rs

УСЛОВИ: КВ или ВКВ бравар, радно
искуство у састављању металних конструкција. Пријаве са биографијом
(CV) и фотокопијом дипломе доставити најкасније до 31.01.2013. године, на
адресу: АТБ Север доо Суботица, кадровски, правни и општи послови, 24000
Суботица, Магнетна поља 6 или на
е-mail: аnа.skenderovic@rs.аtb-motors.
com. За ближе информације јавити се
на број телефона: 024/665-115.

ИнмонтдраГ
ИнЖењерИнГ

11000 Београд, Браће Крсмановић 22
тел. 061/6227-831

Помоћни радник на грађевини
на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
основна школа.

Руководилац градилишта
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани инжењер грађевинарства; 12 месеци радног искуства; познавање рада на рачунару; неопходна
извођачка лиценца.

Грађевински техничар

за рад на градилишту, на одређено
време

24000 Суботица
Пролетерских бригада 123
тел. 024/551-188

Заваривач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
грађевински техничар; 12 месеци радног искуства; познавање рада на рачунару.

Дипломирани грађевински
инжењер

УСЛОВИ: минимум средња стручна
спрема, смер заваривач, металскомашинске и сличне струке, пожељно
поседовање сертификата (лиценце)
атеста за заваривање (не мора да буде
важећег датума), потребно претходно
радно искуство минимум 3 године на
заваривању са CО2, способност рада на
висини, тачност и прецизност у послу,
уредност и преданост у раду, спремност
на стално усавршавање, рад у сменама, радно место са повећаним ризиком. Молбе и CV слати на е-mail: info@
tvbratstvo.rs или на горенаведену адресу, до 15.02.2013. године. Само кандидати коју уђу у ужи избор биће позвани
на разговор.

ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве
на бројеве телефона: 061/6227-831 и
060/5002-450, контакт особа: Милован
Драговић. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања огласа.

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани грађевински инжењер,
поседовање лиценце 410, 414, минимум
5 година радног искуства., енглески
језик-средњи ниво, возачка дозвола „Б“
категорије, теренски рад. Радне биографије (CV) доставити на e-mail: јavornik@
open.telekom.rs или поштом на горенаведену адресу. Све додатне информације на број телефона: 024/551-188.
Лице за контакт: Жужана Грковић.
Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања.
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5 извршилаца
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највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Медицина

Mедицина
ГеронтолошкИ центар
35000 Јагодина, Браће Дирак 44

Директор

на мандатни период од четири
године
УСЛОВИ: да је кандидат стекао високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или
медицинских наука, да је држављанин
Републике Србије, да има најмање пет
година радног искуства у струци и да
није под истрагом и да се против истог
не води поступак за кривична дела која
га чине неподобним за вршење функције, да није правоснажно осуђиван
на безусловну казну затвора у трајању
преко 6 месеци. Уз пријаву на конкурс
доставити: програм рада за мандатни
период на који се врши избор, радну
биографију, уверење о држављанству,
диплому о стеченом образовању, доказ
о радном искуству у струци, уверење
суда да није под истрагом, односно да
се против истог не води поступак за
кривична дела која се гоне по службеној дужности, доказ о некажњавању,
извод из казнене евиденције МУП-а.
Пријаве са доказима о испуњавању
услова, који морају бити у оригиналу
или оверене фотокопије, не старије од
6 месеци, доставити у року од 15 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
са потребном документацијом доставити непосредно или поштом у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на конкурс за избор
и именовање директора-не отварати“.

сПецИјална БолнИца за
ПлуЋне БолестИ „озрен“

„мEDINIC“ Dоо
EXPORT-IMPORT

11000 Београд, Даничарева 57
тел. 011/3047-744
e-mail: оffice@medinic-b.com

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-422

Медицинска сестра-техничар

Стручни сарадник

на одређено време од шест месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
здраствене струке-медицинска сестратехничар, општи смер; положен стручни испит; лиценца за рад у струци. Као
доказе о испуњености ових услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену
стручне спреме, медицинска сестратехничар, општи смер; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију лиценце за
рад у струци. Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“ или лично у
просторијама болнице. Изабрани кандидат обавезан је да пре заснивања
радног односа донесе доказ о позитивној туберкулинској (манту) проби.

на одређено време 3 месеца, за рад у
Крагујевцу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
доктор медицине; предвиђен теренски рад; знање рада на рачунару;
возачка дозвола „Б“ категорије; знање
енглеског језика-средњи ниво. Заинтересовани кандидати треба да шаљу
пријаве на горенаведену мејл адресу,
најкасније до 22.02.2013. године.

Dоо „MEDINIC“
EXPORT-IMPORT

11000 Београд, Даничарева 57
тел. 011/3047-744
е-mail: оffice@medinic-b.com

Стручни сарадник

за рад у Новом Саду, на одређено
време 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
доктор медицине, знање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије,
знање енглеског језика. Оглас је отворен 30 дана.

сПецИјална БолнИца
за ПсИХИјатрИјске
БолестИ „ковИн“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

дом здравЉа
младеновац

Доктор медицине

на одређено време, најдуже до 12
месеци
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII/1 степен), звање: доктор медицине, положен стручни испит, без обзира на радно искуство. Кандидати су у
обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету,
уверење о положеном стручном испиту. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

11400 Младеновац
Краљице Марије 15
тел. 011/8241-576

Доктор стоматологије
Опис посла: доктор стоматологије у
превентивној и дечјој стоматологији.
УСЛОВИ: Потребно је радно искуство од
12 месеци. Посебна знања и вештине:
основна информатичка обука (Windоws,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), положен
стручни испит. Рад у сменама, превоз је
обезбеђен. Предвиђено је психолошко
тестирање кандидата. Пријаве слати
поштом на горенаведену адресу.

Tржиштe рада

АнАлитички приступ
зАпошљАвАњу
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Медицина

унИверзИтетска
деЧја клИнИка

нацИонална слуЖБа за
заПошЉавање

Медицинска сестра-техничар

Оглашава слободна радна места,
за рад у СР Немачкој:

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

на одређено време по основу замене
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
медицинска школа-педијатријског или
општег смера; положен стручни испит.
Кандидати су дужни да доставе следећа
документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе
о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију радне књижице.
Пријаве слати у затвореној коверти, на
наведену адресу Клинике, са назнаком:
„Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре-техничара на одређено време по основу замене - 2 извршиоца“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

оПшта БолнИца
„новИ Пазар“
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Медицинска сестра

11000 Београд, Краља Милутина 8

СР Немачка, околина Хамбурга

Mедицинска сестра у
операционој сали
10 извршилаца

Опис посла: послови медицинске сестре
у операционој сали-хирургија, неурохирургија, оториноларингологија, гинекологија, висцерална хирургија, васкуларна хирургија.
УСЛОВИ: завршена медицинска школа,
минимум IV степен, медицинска сестра
(пожељно општег смера); знање немачког језика-минимум Б1 ниво; MS Office;
положен стручни испит; радно искуство:
минимум 6 месеци на пословима медицинске сестре у операционој сали.

Национална служба
за запошљавање

Медицинска сестра-техничар
са положеним стручним испитом,
за рад у Одсеку за нефрологију
са хемодијализом, Сектор за
интернистичке гране медицине,
на одређено време до повратка
медицинске сестре са боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености
услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном
IV степену стручне спреме - медицинска
сестра-техничар општег смера, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

присуство ментора;Национална
дужина радног
вреслужба
мена 38,5 сати недељно; рад у сменама;
за запошљавање
ноћни рад; послодавац сноси трошкове
превоза од Србије до СР Немачке, као
и трошкове издавања радне дозволе;
обавезан је здравствени преглед и вакцинација против хепатитиса Б.
Потребна документација: радна биографија/CV (са фотографијом); диплома
завршене школе (фотокопија); потврда
о положеном стручном испиту (фотокопија). Наведена документа доставити
на српском и немачком језику (у моменту подношења пријаве није потребна
овера од стране судског тумача).

Програми
приправништва –
знање у пракси

Начин конкурисања: Документацију доставити поштом на адресу: Национална
служба за запошљавање, Дечанска 8/V,
11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: медицинске сестре-СР Немачка“
или скенирану на e-mail: zaposljavanje@
nsz.gov.rs.

Шанса за
младе

Детаљне информације о условима рада
за младе
кандидати Шанса
ће добити
на разговору са
послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени
путем телефона кандидати који уђу у
ужи избор.
Рок трајања конкурса: 31.01.2013. године.
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11300 Смедерево
Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Врста радног односа: на одређено време од 6 месeци (подразумева практичан
рад и оспособљавање у складу са прописима СР Немачке), након тога постоји
могућност наставка уговора о раду на
неодређено време.

на одређено време, за рад у Служби
OСТАЛO: Висина почетне плате је 1.710
за интерне болести, у трајању од
€ бруто; обезбеђен је смештај и исхрана
шест месеци
од стране послодавца, под повољним
2 извршиоца Друштвена одговорност
условима; увођење у практичан рад уз
УСЛОВИ: завршена средња медицинска
У
школа-општи ПРИОРИТЕТИ
смер, положен стручни
испит и да кандидат
поседује лиценцу.
ЗАПОШЉАВАЊУ
Уз пријаву на оглас приложити: доказ
о испуњавању услова у оригиналу или
у овереном препису, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, доказ да се против кандидата
не води истрага и кривични поступак.
Непотребна и неблаговремено достављена документа неће се разматрати.

оПшта БолнИца
„светИ лука“

| Број 501 | 23.01.2013.

Школа је знање,
посао је занат

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Пословни центри НСЗ
служба
Подршка Национална
у реализацији
за запошљавање
Предузетничке идеје

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

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Друштвена

Наука и образовање

Наука и образовање
ЗАКОН О
ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос
Члан 120

У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима
прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике
Србије.
Када се образовно-васпитни рад
остварује на језику националне
мањине, осим услова из става 1 овог
члана, лице мора да има и доказ о
знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и става 2 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс,
а из става 1 тачка 2) овог члана пре
закључења уговора о раду. Доказ из
става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос
ако се у току радног односа утврди
да не испуњава услове из ст. 1 и 2
овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи.

унИверзИтет у БеоГраду
медИцИнскИ факултет

б е о г рА д

ош „заГа малИвук“

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

Директор

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

11000 Београд
Грге Андријановића 18
тел. 011/2711-999

на одређено време од 5 година

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 и чл.
59 став 5 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и опште
услове: 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
10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, за
наставника школе, педагога или психолога; да има здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење прибавља школа); да има држављанство РС; да има
дозволу за рад-лиценцу за наставника,
психолога или педагога, односно положен стручни испит; завршену обуку и
положен испит за директора (уколико
нема, изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит
за директора школе); најмање 5 година радног искуства на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег (високог) образовања. Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан
да достави следећу документацију: биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада
директора школе; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (не старије од 6
месеци); оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту - лиценци;
доказ-потврду о раду у области образовања; уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених са холограмом. Пријаву
са доказима о испуњавању услова конкурса доставити у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса, на наведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Ближа обавештења могу се добити на
број телефона: 011/2712-371.

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

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Оториноларингологија
са максилофацијалном
хирургијом
на одређено време од 5 година

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 хирургијакардиохирургија)
на одређено време од 5 година

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

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Статистика и информатика у
медицини
на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Социјална медицина
на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Микробиологија
на одређено време од 3 године

Сарадник у настави за ужу
научну област Епидемиологија
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
медицински факултет; општи и посебни
услови предвиђени су Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.
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Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете
подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског
факултета у Београду.
ОСТАЛО: 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.

Oш „васа ПелаГИЋ“

11000 Београд, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982

Директор
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 59 и 8 став 2
и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11): 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 и
97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника школе, педагога или психолога; да
има здравствену способност за рад са
ученицима (доказ о испуњености овог
услова подноси се пре закључења уговора о раду-лекарско уверење); 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
РС; да има дозволу за рад - лиценцу за
наставника, психолога или педагога,
односно положен стручни испит; завршену обуку и положен испит за директора (уколико
нема,служба
изабрани кандиНационална
дат ће бити
у обавези да у законском
за
запошљавање
року положи испит за директора школе); најмање 5 година радног искуства
на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег (високог) образовања. Уз пријаву на конкурс
кандидат је дужан да достави следећу
документацију: биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту - лиценци; доказ - потврду о радном
стажу; уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (не старији од 6 месеци). Пријаву са доказима о испуњавању

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

услова конкурса доставити у року од 15
дана од дана објављивања конкурса, на
наведену адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 011/2712-982.

Предшколска установа
„11. аПрИл“
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а

Васпитач

4 извршиоца

ош „фИлИП вИшњИЋ“
11000 Београд
Салвадора Аљендеа 17
тел. 011/2784-581

Професор техничког и
информатичког образовања
Професор грађанског
васпитања

за други циклус образовања и
васпитања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа који су дати у чл.
8, 120 и 122 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 52/11), кандидати траба да
испуњавају и услове из чл. 3 тачка 13
Правилника о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) и
чл. 2 тачка 2 подтачка 2 Правилника о
степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012). Пријаве се достављају на
наведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

Људи су
мера успеха
| Број 501 | 23.01.2013.
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Васпитач

на одређено време до 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: I или II степен високих студија, VI степен стручне спреме, виша
школа за образовање васпитача.

Медицинска сестра у групи
3 извршиоца

Медицинска сестра

на одређено време до 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
средња медицинска школа васпитачког
смера.

Радник на одржавању чистоће
у објектима-спремачица
3 извршиоца

Радник на одржавању чистоће
у објектима
на одређено време до 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа и одговарајућа стручна
оспособљеност у трајању до 6 месеци.

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

УСЛОВИ: II или I степен високих студија, VI степен стручне спреме, виша
школа за образовање васпитача.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ
о стручној спреми, уверење о држављанству (фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 месеци). Изабрани кандидат пре заснивања радног
односа дужан је да достави лекарско
уверење и санитарну књижицу. Ближа
обавештења о условима рада могу се
добити на број телефона: 011/2671-861.

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје
пословање

вАшА
прАвА АдресА:

www.nsz.gov.rs

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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студИо за едукацИју
„аБракадаБра“

унИверзИтет у БеоГраду
фармацеутскИ факултет

Васпитач

Асистент за ужу научну област
Општа физика

Борча, Народне омладине 2
тел. 060/5412-540

за рад са децом у васпитној групи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дефектолог/мастер дефектолог, професор разредне настеве, специјални струковни васпитач, VI/2 степен стручне
спреме, струковни васпитач, VI/1 степен стручне спреме, васпитач предшколске деце, IV степен стручне спреме,
педијатријска сестра или медицинскопедагошка сестра. Место рада је у Борчи. Контакт телефон: 011/2715-833.

основна школа
„раде конЧар“

11080 Земун, Златиборска 44
тел. 011/2611-125

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

на одређено време од 3 године

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

Наставник математике
пробни рад до 6 месеци

УСЛОВИ: Услови у погледу стручне
спреме предвиђени су Правилником о
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника. Кандидати
уз пријаву прилажу: уверење о држављанству; оверену копију дипломе о
стеченом образовању. Доказ да нису
осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, прибавља
школа. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду,
а проверу психофизичких способности
врши Национална служба за запошљавање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса достављају се на
горенаведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Одлука о избору кандидата биће донета у
законском року.

национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла
ИнформИсаност
сИГурност
самоПоуздање

ПонИштење конкурса
школа за неГу леПоте

године и Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Поред наведених услова образовања, кандидати морају поседовати
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да
имају држављанство Републике Србије.
Приликом пријављивања на конкурс,
кандидати треба да поднесу следећа
документа: краћу биографију, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење
се подноси пре закључивања уговора
о раду, а уверење о неосуђиваности
прибавља школа по службеној дужности. Пријаве на оглас, са доказима о
испуњености услова за рад на наведеним пословима, поднети школи, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурсну документацију не враћамо. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

мш „ватрослав
лИсИнскИ“

11000 Београд, Јована Суботића 2
тел. 011/3447-226

Конкурс
објављен
21.11.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

11030 Београд, НХ Страше Пинџура 1/2
тел/факс: 011/3546-831

Наставник стручних предметаклавир
3 извршиоца

ГИмназИја у лазаревцу
11550 Лазаревац
Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8129-480

Наставник стручних предметагитара
4 извршиоца

Наставник француског језика

са 67% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 8, чл. 120 и чл. 122
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11), односно да имају
стечено одговарајуће високо образовање према Закону о основама система
образовања и васпитања: на студијама
другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.

Наставник стручних предметавиолина
Наставник стручних предметавиолина
за 15% радног времена

Наставник стручних предметахармоника
Наставник стручних предметаконтрабас
за 50% радног времена

Наставник стручних предметафагот
за 30% радног времена

Наставник стручних предметатромбон
за 50% радног времена
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Наставник стручних предметахорна
за 50% радног времена

Наставник стручних предметакларинет
2 извршиоца

Наставник стручних предметаобоа
за 50% радног времена

Наставник стручних предметакорепетитор
2 извршиоца

Наставник стручних предметадиригент
за 30% радног времена

Наставник стручних предметаисторија музике са историјом
цивилизације
за 40% радног времена

Наставник стручних предметаетномузикологија

стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
8/2003, 11/2004, 5/2004, 5/2005, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011,
8/2011). Уз пријаву кандидати подносе:
оверену фотокопију дипломе-не старије од 6 месеци, уверење о држављанству-не старије од 6 месеци. У поступку
одлучивања о избору наставника врши
се претходна провера психофизичких способности за рад са ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака и провера стручних
способности предвиђена Правилником
о систематизацији радних места, као
посебан услов за заснивање радног
односа. Лекарско уверење се доставља
пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља школа.
Пријаве се подносе лично у секретаријату школе или шаљу поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“-са
повратницом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

за 10% радног времена

Наставник стручних предметатеоријски предмети
за 30% радног времена

Наставник стручних предметаклавир

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
2 извршиоца

Наставник стручних предметавиолина

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник стручних предметавиолончело

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник општеобразовних
предмета-физика
за 2 часа недељно

Наставник општеобразовних
предмета-аудио визуелна
техника
за 2 часа недељно

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и
одговарајуће образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12) и Правилником о врсти
и степену стручне спреме наставника,
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Предшколска установа
„ракИла котаров вука“
11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

Психолог стручни сарадник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање
(стечено на студијама другог степенадипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије, у
складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године) или
VII степен стручне спрме, одговарајуће
високо образовање (стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, у складу са Законом о
високом образовању до 10.09.2005.
године), занимање: психолог; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом.

Аналитичар

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме,
средња економска школа-економски
техничар или виша економска школаекономиста, занимање: економски техничар, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: да кандидати нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања.
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ПонИштење конкурса
Предшколска установа
„ракИла котаров вука“
11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

Конкурс
објављен
12.12.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се за радна места: аналитичар и психолог, на одређено
време.

арХИтектонска
теХнИЧка школа

11000 Београд, Војислава Илића 78
тел. 011/2412-127
е-mail: аts@аts.еdu.rs

Наставник теоријске наставе за
математику и информатику
на одређено време до повратка
запосленог са одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани математичар. Кандидати
су дужни да доставе следеће доказе о
испуњености услова: оверену копију
сведочанства, уверење да против њих
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница-не старије од шест
месеци, уверење о држављанству. Кандидат који буде изабран дужан је да
пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење и да је оцењен
на тесту психофизичких способности
који спроводи надлежна служба Националне службе за запошљавање. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивањау публикацији „Послови“. Пријаве
слати на адресу школе; број телефона:
011/3807-774.

ПонИштење оГласа
основна школа
„војИслав вока савИЋ“
11550 Лазаревац
Доситеја Обрадовића 4
тел. 011/8123-229

Оглас објављен 12.12.2012. године
у публикацији „Послови“, за радно
место: наствник физике, за 40%
радног времена, поништава се у
целости.

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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основна школа
„краЉ Петар II
караЂорЂевИЋ“

11000 Београд, Марулићева 8
тел. 011/7444-649

Домар
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне
спреме, електро или машинске струке; радно искуство до 6 месеци. Поред
пријаве на конкурс, кандидат треба да
достави фотокопије докумената којима
доказује да испуњава услове конкурса
(оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, држављанство
Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених), уверење да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа, а доказ о здравственој способности за рад подноси се пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

основна школа
„БраЋа БаруХ“

11000 Београд, Деспота Ђурђа 2
тел. 011/2183-541

Професор разредне наставе

нацИонална слуЖБа за
заПошЉавање

ИсПравка оГласа
Предшколска установа
„Бошко БуХа“

11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за
рад у Јапану:
Послодавац: Terra International School
Место рада: Јамагучи (на острву Хоншу), Јапан
http://geniuskids.jp/

Наставник енглеског језика

на одређено време за школску
2012/2013. годину

Спремачица
УСЛОВИ: стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи. Уз пријаву кандидати треба да
доставе оверене преписе: дипломе,
уверења о држављанству Републике
Србије и извода из матичне књиге рођених. Пријаве са потребним документима
слати на наведену адресу школе.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање

Стекните

Оглас објављен 07.11.2012. године
у публикацији „Послови“, исправља се за радно место: медицинска сестра-васпитач-приправник,
на одређено време до 24 месеца,
у погледу броја извршилаца, тако
што уместо: 3 извршиоца, треба да
стоји: 2 извршиоца.

Опис посла: наставник енглеског језика.
УСЛОВИ: професор енглеског језика и
књижевности; возачка дозвола; радно
искуство није потребно.
Врста радног односа: послодавац нуди
потписивање уговора о раду на годину
дана, са пробним радом од 4 месеца.
OСТАЛО: обезбеђен смештај од стране
послодавца (трошкове станарине плаћа
кандидат по повољној цени); послодавац плаћа трошкове издавања радне
дозволе; обезбеђен превоз (повратна
карта); плата у износу 180.000 јапанских јена (бруто), око 1.700 евра (бруто).

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
Потребна документација: радна биогра-

Професор разредне наставе

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

фија/CV (са фотографијом) која мора
бити једнообразна, преузета са сајта:
www.terra-nursery.com;
фотокопија
дипломе оверена од стране судског
тумача; фотокопија прве стране пасоша; пропратно писмо (укратко о томе
зашто желите да радите у Јапану).

фИлолошка ГИмназИја
11000 Београд, Каменичка 2
тел. 011/2621-955

Наставник социологије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања. Кандидати који конкуришу за радно место
наставника треба да су пунолетни и да
испуњавају услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији. Уз пријаву и
биографију кандидати треба да приложе: оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике
Србије; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми. У
поступку одлучивања о избору наставника врши се претходна провера психофизичких способности кандидата,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Уверење се подноси
пре закључења уговора о раду. Школа
по службеној дужности, у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
прибавља уверење о неосуђиваности.
Поднета документа не могу бити старија од 6 месеци. Све пријаве и биографије са наведеном документацијом предати у секретаријату школе, у времену
од 08,00 до 14,00 часова или послати
поштом на наведену адресу Гимназије,
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 011/2621-955.

Први утисак је
најважнији –
будите
испред
документа
доставитисвих
на

Наведена
енглеском језику.
Кандидат који буде одабран биће у
обавези да достави лекарско уверење
(општи лекарски преглед) и међународну возачку дозволу.
Начин
конкурисања:
Документацију доставити скенирану на e-mail:
zaposljavanje@nsz.gov.rs или поштом
на адресу: Национална служба за запошљавање, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: Јапан“.
Детаљне информације о условима рада
кандидати ће добити на разговору са
послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени
Обука закандидати који уђу у
путем телефона
активно
ужи избор.

тражење
Рок трајања
конкурса: до 05.02.2013.
посла
године.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Обуке и субвенције
за запошљавање

23.01.2013. | Број 501 |
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Наука и образовање

унИверзИтет у БеоГраду
фИзИЧкИ факултет
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Ванредни професор за
ужу научну област Физика
јонизованих гасова и плазме
на одређено време од 5 година

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

ПравнИ факултет
унИверзИтета
у БеоГраду

11000 Београд
Булевар краља Александра 67

Ванредни професор за ужу
научну област Правна историја,
предмет: Римско правопоновни избор
на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област
Јавне финансије и финансијско
право, предмет: Пореско право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали усло-
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ви утврђени су чланом 64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), чланом 102 Статута Правног факултета Универзитета у
Београду и чланом 39 став 1 измена и
допуна Статута Правног факултета Универзитета у Београду 01-број 618/10 од
28.11.2011. године.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству)
подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ош „старИна новак“

11000 Београд, Кнез Данилова 33-37

радна места наставника дужни су да
пре доношења одлуке о избору обаве
проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима, код надлежне службе за послове запошљавања.
Уз пријаву кандидат треба да достави:
радну биографију; оверену фотокопију доказа о стручној спреми (диплому или уверење, уколико диплома није
издата), а за радна места наставника
и доказ о броју бодова из педагошких,
психолошких и методичких дисциплина
и професионалне праксе; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству. Доказ о здравственој способности (лекарско уверење) доставља се
пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља школа. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити
на број телефона: 011/3347-633.

Наставник физичког васпитања
Наставник разредне наставе
Наставник математике
са 78% радног времена

11000 Београд, Ђушина 7

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године; високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Кандидат мора
да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат мора да има занимање према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/2012).

Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: најмање завршена основна
школа.
ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидати за
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унИверзИтет у БеоГраду
рударско ГеолошкИ
факултет
Ванредни професор за ужу
научну област Механика тла и
фундирање, механика стена и
инжењерска геологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени су одредбама члана 64 став 7
Закона о високом образовању, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005).

Асистент за ужу научну област
Математика и информатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У звање асистента бира се
студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00
и који показује смисао за наставни рад
или кандидат који има академски назив
магистра наука и коме је прихваћена
тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и
Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној
спреми) доставити на горенаведену
адресу. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања.

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

Наука и образовање

„теХноарт БеоГрад“
школа за машИнство
И уметнИЧке занате
11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2415-534, 2415-322

Наставник електрогрупе
предмета

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

ПоЉоПрИвредно
ХемИјска школа
11500 Обреновац
Милоша Обреновића 90
тел. 011/8721-375

Наставник рачунарства и
информатике

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

Наставник микробиологије
са 50% радног времена

Шеф рачуноводства
Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове
у погледу стручне спреме према Правилнику о врсти и степену стручне спреме
за наставнике у средњој стручној школи - стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по

пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да испуњава услове у погледу стручне
спреме према Правилнику о организацији и систематизацији послова и радних задатака Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу: за радно место
шефа рачуноводства: VI или VII степен
стручне спреме, дипломирани економиста који је стекао високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од
10.09.2005. године, дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање економског смера, шест месеци радног искуства на књиговодствено-финансијским пословима; за радно
место радника на одржавању чистоће: I
степен стручне спреме, завршена основна школа; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима, односно за рад на описаним
пословима; 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; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Уз
пријаву на конкурс приложити: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, оверен препис/фотокопију уверења о држављанству, оверен
препис/фотокопију извода из матичне
књиге рођених, уверење високошколске
установе о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина
и пракси у установи. У поступку одлучивања о избору кандидата 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 запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Уколико
је провера већ извршена, назначити у
пријави када је и где извршена. Доказ
из казнене евиденције прибавља школа.
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду подноси лекарско уверење.
Пријаве са потребном документацијом
доставити на адресу школе.

бор

ПонИштење конкурса
ош „вук караЏИЋ“
19300 Неготин, Лоле Рибара 1

Конкурс
објављен
16.01.2013.
године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

Предшколска установа
„невен“
19320 Кладово, 22. септембра 54
тел. 019/801-706, 801-841

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
економска струка.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност (доказ се подноси 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); држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити:
радну биографију (CV), диплому, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Документа могу бити
у оригиналу или у овереној копији (не
старије од 6 месеци). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ч Ач А к

основна школа
„Проф. др
недеЉко кошанИн“
Девићи
32254 Вионица, Ивањица
тел. 032/688-014

Педагог

за 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати
треба да испуњавају законске услове за пријем у радни однос према чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу школе.
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ош „мајор ИлИЋ“
Кушићи
32256 Кушићи, Ивањица
тел. 032/678-206

ве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, на број телефона: 032/873-305 или на број телефона
директора: 032/873-733.

Стручни сарадникдипломирани педагог
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. За наведено радно место подразумевају се услови предвиђени законом. За све остале информације јавити се на бројеве телефона:
032/678-206 и 032/681-766.

ош „мИЋо матовИЋ“
Катићи
32253 Брезова, Ивањица
тел. 032/873-305

Дипломирани педагогприправник

за 40% радног времена, за рад у
матичној школи у Катићима
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању. Поред општих
услова, кандидати треба да испуњавају и услове прописане одредбама
чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања РС („Службени гласник
РС“, бр. 72/09), односно: 1. да имају
одговарајуће образовање-VII степен
стручне спреме у одговарајућем занимању, у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гланик РС-Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004,
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007,
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008,
11/2008, 2/2009 и 4/2009); 2. да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4.
држављанство Републике Србије. Докази о испуњавању услова под тач. 1 и
4 подносе се уз пријаву на конкурс, а
доказ под тач. 2 пре закључења уговора о раду. Доказ под тач. 3 прибавља
школа. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом образовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених. Одлука о избору кандидата
биће донета у законском року од 8 дана
од дана добијања мишљења Школског
одбора о кандидатима (чл. 21 Закона о
изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања“Сл. гласник РС“, бр. 52/2011). Пријаве
са доказима о испуњавању услова слати
на адресу школе. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне прија-
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ош „мИлИца ПавловИЋ“
32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14
тел. 032/372-004, 373-770

Професор српског језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем занимању. Кандидат поред општих услова прописаних
законом треба да испуњава и следеће
услове: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4) да има држављанство
Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се
уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2
пре закључења уговора о раду, а доказ
из тачке 3 прибавља школа. Пријаве се
достављају на горенаведену адресу или
лично у секретаријат школе, у року од
осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

служба за запошљавање); здравствена
способност за рад са ученицима (доказ
о испуњености овог услова подноси се
пре закључења уговора о раду-лекарско уверење); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење прибавља школа); држављанство Републике Србије; да
има дозволу за рад-лиценцу за наставника, психолога или педагога, односно
положен стручни испит; да има завршену обуку и положен испит за директора;
најмање 5 година рада на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат
је дужан да уз пријаву на конкурс достави и следећу документацију: биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту-лиценци,
доказ-потврду о радном стажу, уверење
о држављанству Републике Србије. С
обзиром да Министарство просвете није
организовало полагање испита за директора школе, пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту неће
се сматрати непотпуном, а изабрани
кандидат биће у обавези да у законском
року положи испит за директора школе.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе.

ош „Иво андрИЋ“
32308 Прањани
Горњи Милановац
тел. 032/841-521

ГИмназИја
„таковскИ устанак“

Директор

на мандатни период од четири
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
одговарајућег занимања. Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
59 и 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11): да
има 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 („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, за наставника школе, педагога или психолога; психичка и физичка
способност за рад са децом и ученицима (проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна
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32300 Горњи Милановац
Милоша Великог 11
тел. 032/713-435

Професор физике

за 75% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Кандидати треба
да испуњавају услове прописане чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања и чл. 2 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији: VII/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању; да су држављани Републике Србије; да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом на
безусловну казну затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о
држављанству (оригинал или оверену
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фотокопију); уверење о здравственој
способности доставља изабрани кандидат пре заснивања радног односа; уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњавању
услова слати на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу
се добити
Обука
за
код секретара школе, на број телефона:
активно
032/713-435.

јАгодинА

тражење
посла

ош „Ђура јакшИЋ“

35230 Ћуприја, Карађорђева 46
тел. 035/470-555, 477-500

Професор разредне наставе

на одређено време, замена за време
породиљског боловања, за рад у
подручном одељењу у Кованици
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
сходно чл. 2 став 1-4 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати треба да испуњавају услове из
чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона
о основама система образовања и васпитања. Докази о испуњености услова
из чл. 120 став 1 тач. 1 и 4 подносе се
уз пријаву на конкурс, а доказ из става
1 тач. 2 пре закључења уговора. Доказ
из тач. 3 прибавља школа. Пријаве са
потребном документацијом слати на
горенаведену адресу.

Посао се не чека,
посао се тражи

ош „Бранко радИЧевИЋ“

рад (лиценце), обука и положен испит
за директора установе, најмање пет
година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, поседоЛожач
вање психичке, физичке и здравствене
за рад у подручном одељењу школе
способности за рад са децом и учениу Драгоцвету
цима, да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела
УСЛОВИ: III или II степен стручне
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закоспреме, електро, столарске, водоинна о основама система образовања и
сталатерске или грађевинске струке,
васпитања, поседовање држављанства
положен испит за ложача централног
Републике Србије. Уз пријаву на конгрејања.
курс приложити оригинал или оверену фотокопију доказа о држављанству
Сервирка
Републике Србије (уверење о држаса 50% радног времена, за рад
вљанству, не старије од 6 месеци), ориу подручном одељењу школе у
гинал или оверену фотокопију дипломе
Драгоцвету
о стеченом образовању, оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеУСЛОВИ: III или II степен стручне спреном стручном испиту, односно испиту за
ме, куварске струке.
лиценцу, потврду о радном искуству у
ОСТАЛО: Сви кандидати треба да
области образовања и васпитања, радиспуњавају услове из чл. 24 Закона о
ну биографију. Пријаве са потребним
раду и чл. 120 Закона о основама систедоказима подносе се на адресу школе,
ма образовања и васпитања. Уз пријаву
са назнаком: „Конкурс за директора“
кандидат подноси: оригинал
или овереили лично код секретара школе. Ближе
Национална
служба
ну фотокопију доказа о стручној спреми,
информације о конкурсу могу се добиза запошљавање
оригинал или оверену фотокопију
извоти код секретара школе и на број теледа из матичне књиге рођених. Лекарфона: 035/8411-134. Доказ о психичкој,
ско уверење доставља кандидат који
физичкој и здравственој способности
буде изабран пре закључења уговора
за рад са децом и ученицима доставља
о раду. Пријава са доказима о испуњесе пре закључења уговора о раду, а
ности услова подноси се на горенаведоказ о неосуђиваности прибавља шкодену адресу. Ближа обавештења могу
ла. Изабрани кандидат биће у обавези
се добити у школи, на број телефона:
да у законском року положи испит за
035/271-215.
директора. Решење о избору директора
доставља се свим учесницима конкурса
после протека рока из члана 60 став 8
Закона о основама система образовања
ПоЉоПрИвредно
и васпитања („Службени гласник РС“,
ветерИнарска школа
бр. 72/09 и 52/11). Непотпуне и небла35260 Рековац, Слађана Лукића бб
говоремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Рок за подношење пријаве
Директор
је 15 дана од дана објављивања конкурна период од четири године
са.
35273 Бунар
тел. 035/271-215

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

На
з

Програми
приправништва –
знање у пракси

Шанса за

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри
НСЗ

План за
реализацију
вашег
бизниса

Шанса за
Школа је
младе ПонИштење конкурса
посао је

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 („Службени гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11), високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године, на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника средње
стручне школе подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране,
економија, право и администрација и
шумарство и обрада дрвета, за педагога и психолога, поседовање дозволе за

Пу „рада мИЉковИЋ“
35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел. 035/611-125

Конкурс
објављен
16.01.2013.
и субвенције (з
године у публикацијиОбуке
„Послови“,
поништава се у целости.

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ
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активнО
тражење
пОсла

ПРАВИ
ОДГОВОРИ
НА
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Пу „деЧја радост“

35230 Ћуприја, Брегалничка бб
тел/факс: 035/472-163

ош „вук караЏИЋ“
Наставник физике

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

са 70% радног времена

теХнИЧка школа

23300 Кикинда, Светосавска 55
тел. 0230/22-275
е-mail: tehskola.ki@open.telekom.rs

Наставник математике
са 22% радног времена

Васпитач
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, васпитач предшколског васпитања и образовања, са или без радног искуства. Уз
пријаву доставити: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Уверење
о држављанству не сме бити старије
од 6 месеци. Лекарско уверење подноси кандидат пре закључења уговора о
раду. Уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. За детаљније информације обратити се на број
телефона: 035/472-163.

Пу „рада мИЉковИЋ“

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

35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел/факс: 035/611-125

Ликвидатор
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
економског смера; 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 кандидат има држављанство
Републике Србије; да је пунолетан.
Уз пријаву доставити: оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми,
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. Пријаве са кратком биографијом и доказима о испуњавању услова конкурса доставити на
горенаведену адресу. Број телефона
за информације: 035/611-125. 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.
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уверење о држављанству. Пријаве са
потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу.

35207 Поточац
тел. 035/522-804

кикиндА

деЧИјИ вртИЋ
„снеЖана-ХофеХерке“
24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-112

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
завршена основна школа; испуњавање
услова утврђених позитивноправним
прописима, Статутом и другим актима установе. Кандидат треба да влада
мађарским и српским језиком.

Спремачица-сервирка

са 20 часова недељно, на одређено
време

Наставник саобраћајне групе
предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани саобраћајни инжењер,
односно
дипломирани
инжењер
саобраћаја.

Наставник машинске групе
предмета

на одређено време до повратка
радника са функције, а најдуже до
31.08.2013. године, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер машинства, професор машинства, дипломирани инжењер
за развој машинске струке.

Наставник електротехничке
групе предмета

на одређено време до повратка
радника са функције, а најдуже до
31.08.2013. године, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација, дипломирани инжењер
електронике, смерови електронике
и
телекомуникација,
дипломирани
инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације.

Наставник енглеског језика

на одређено време у својству
приправника-приправнички стаж
на годину дана, са 44,44% радног
времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа и испуњавање
услова утврђених позитивноправним
прописима, Статутом и другим актима
установе.

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

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да
достави: оверену фотокопију дипломе-сведочанства, лекарско уверење о
здравственој способности; 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;
извод из матичне књиге рођених и

на одређено време у својству
приправника-приправнички стаж од
годину дана, са 40% радног времена
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Наставник електротехничке
групе предмета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског, дипломирани електротехнички
инжењер, смер електронски, дипломи-
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рани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике,
дипломирани инжењер рачунарства и
дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и
телекомуникације.

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
радника са функције, са 33,33%
радног времена
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 југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и
језика; професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и
српски језик; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима; професор југословенске књижевности и српског језика.

Наставник физике

на одређено време до повратка
радника са боловања, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; професор физике-хемије; дипломирани
инжењер физике, смер индустријска
физика; дипломирани физичар за општу
физику; дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани физичаринформатичар; професор физике за
средњу школу; дипломирани физичар
за теоријску и експерименталну физику; дипломирани физичар-истраживач;
дипломирани физичар за примењену
физику и информатику; дипломирани
физичар медицинске физике; дипломирани професор физике-мастер; дипломирани физичар-мастер; дипломирани
физичар-мастер физике-метеорологије;
дипломирани физичар-мастер физикеастрономије; дипломирани физичармастер медицинске физике; дипломирани професор физике-хемије-мастер;
дипломирани професор физике-информатике-мастер; дипломирани физичарпрофесор физике-мастер; дипломирани
физичар-теоријска и експериментална
физика-мастер; дипломирани физичарпримењена и компјутерска физика-мастер; дипломирани физичар-примењена
физика и информатика-мастер; професор физике и хемије за основну школу;

дипломирани професор физике и хемије
за основну школу; дипломирани физико-хемичар; дипломирани инжењер
електротехнике, смер техничка физика;
дипломирани астроном, астрофизички смер; дипломирани астроном, смер
астрофизика.
ОСТАЛО: Кандидат треба да је завршио
студије 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, 97/08 и 44/10), почев
од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.
Кандидати који се пријављују на конкурс
морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву поднети
следећа документа: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми (не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; уверење да
кандидати нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (прибавља школа); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду; фотокопију радне књижице; ако кандидат ради у
другој школи, потврду о проценту радног
времена у тој школи. Пријаве се подносе
у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

косовск А митровиц А

установа за Предшколско
васПИтање И оБразовање
Липљан

Портир
УСЛОВИ: II степен стручне спреме,
средња школа. Уз диплому приложити:
држављанство, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење и уверење
да кандидат није осуђиван и да се против њега не води истражни поступак за
кривично дело које га чини неподобним за рад у установи. Пријаве слати
на горенаведену адресу или доставити
лично. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „БановИЋ страХИња“
Бањска
тел. 028/669-087

Наставник географије

за 44% радног времена (7 часова
недељно)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, по
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс приложити: диплому о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да кандидат
није осуђиван или под истрагом, лекарско уверење. Рок за пријављивање је
8 дана. Непотпуна и неблаговремена
документа неће се узимати у разматрање.

унИверзИтет у
ПрИштИнИ
факултет теХнИЧкИХ
наука
38220 Косовска Митровица
Кнеза Милоша 7
тел. 028/425-320

Наставник за ужу научну
област Електроенергетика

на одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област
Архитектонско пројектовање и
савремена архитектура
на одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну
област Урбанизам и просторно
планирање

са 50% радног времена, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука, докторат
из научне области за коју се бира и остали услови утврђени чл. 64 и 65 Закона
о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005 и 44/2010), Статутом
Факултета техничких наука у Косовској
Митровици и Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника
и сарадника у складу са којим ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
Пријаве кандидата са прилозима: пријава на конкурс (4 примерка); биографија
(2 примерка); списак научних радова
(2 примерка); оригинали или фотокопије радова; дипломе о одговарајућој
стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије; уверење да против кандидата није покренута истрага,
нити подигнута оптужница. Пријаве са
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потребном документацијом подносе се
на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Рок за подношење пријава са пратећом
документацијом је 15 дана и почиње да
тече даном објављивања конкурса.

к рА г У ј е в А ц

ГИмназИја
„мИлош савковИЋ“
34300 Аранђеловац
Јосипа Грушовника 1
тел. 034/711-051

Наставник српског језика и
књижевности
2 извршиоца

Наставник физичког васпитања
Стручни сарадник-психолог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011). Послове наставника могу обављати лица која поседују одговарајућу
стручну спрему у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији и која испуњавају
услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену фотокопију дипломе; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
и кратку биографију. Изабрани кандидат 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). Школа по службеној дужности
за изабране кандидате прибавља доказ
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела у чл. 120 ст.
1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. У поступку
одлучивања о избору кандидата, проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима кандидата који уђу
у ужи избор врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве, са
назнаком: „За конкурс“, слати поштом
или доставити лично на горенаведеДруштвена
одговорност
ну адресу.
Рок за пријаву
је 7 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати ПРИОРИТЕТИ
у разматрање. Све У
ближе информације
могу се добити у секретаријату
ЗАПОШЉАВАЊУ
школе, на број телефона: 034/711-051.
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Предшколска установа
„Полетарац“
34227 Баточина, Краља Петра I 73
тел. 034/842-324

Секретар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
следеће услове: висока стручна спрема-VII степен стручне спреме, завршен правни факултет, са положеним
стручним испитом за секретара; положен правосудни или стручни испит за
запослене у органима државне управе
или државни стручни испит не полаже стручни испит за секретара; радно
искуство две године; да је држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Пријаве са доказима (оверене фотокопије) слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Контакт телефон: 034/842-324.

к рА љ е в о

основна школа
„дИмИтрИје туцовИЋ“
36000 Краљево, Доситејева 5
тел. 036/312-796

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
Кандидати морају да испуњавају и следеће услове: одговарајуће образовање
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником
о организацији рада и систематизацији
радних места; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доставља изабрани кандидат); да нису осуђивани 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 су држављани Републике
Србије. Пријаве са одговарајућом документацијом (диплома, уверење о држављанству - копија, извод из матичне
књиге рођених - копија), слати на адресу школе или предати лично у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

| Број 501 | 23.01.2013.

Национална служба
за запошљавање

Предшколска установа
„весело детИњство“
36350 Рашка
Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Васпитач
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће
више образовање, односно одговарајуће
високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске студије,
односно струковне студије) у трајању од
три године или образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом
образовању; да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом, што се доказује здравственим уверењем приликом заснивања радног односа; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - уверење прибавља установа; да имају држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити:
оверен препис дипломе-фотокопију, уверење о држављанству (не старије од шест
месеци) и извод из матичне књиге рођених. Конкурс је отворен 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

унИверзИтет у
краГујевцу факултет за
ХотелИјерство И
турИзам
у врњаЧкој БањИ
36210 Врњачка Бања
Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну
област Менаџмент и пословање
(за предмете: Менаџмент
услуга и Маркетинг менаџмент)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука из области
економских наука.

Наставник у звању доцента
за ужу научну област Спорт и
екологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука из области
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
биолошких наука.

Асистент за ужу научну област
Менаџмент и пословање
УСЛОВИ: студент докторских студија
из области економије или туризма који
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је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање
08,00 или академски назив магистар
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

уГостИтеЉско
турИстИЧка школа
са домом уЧенИка
у врњаЧкој БањИ

Асистент за ужу научну област
Рачуноводство и финансије

Кувар

УСЛОВИ: студент докторских студија из
области економских наука који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00
или академски назив магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене чл. 64 и 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст-број
138 од 25.01.2011. год. и бр. 1529/5 од
08.11.2011), Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Одлуке 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.),
Статутом Факултета за хотелијерство и
туризам у Врњачкој Бањи (бр. 784 од
07.06.2011. и бр. 444 од 06.09.2012),
Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивање радног односа
сарадника на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (724
од 27.11.2012), у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата, као и опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05 и 54/09). Уз пријаву на конкурс
доставити: биографију; потписан формулар за пријављивање кандидата,
као и снимљени фајл формулара на CD
рому (линк: http://www.hit-vb.kg.аc.rs/
index.php/конкурси); фотокопију публикованих радова наведених у конкурсном формулару; оверене копије диплома или уверења о стеченом стручном,
односно научном називу; потврду о
уписаним докторским студијама или
одлуку о прихваћеној теми докторске
дисертације за кандидате са академским називом магистар наука из одговарајуће научне области (за избор
асистената); уверење о држављанству;
доказе о испуњавању општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 125е Статута
Универзитета у Крагујевцу. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“.

крУшевАц

теХнИЧка школа

37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-657

36210 Врњачка Бања

Директор

за рад у Дому ученика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања,
Законом о раду, Правилником о организацији и систематизацији радних
места: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетан, да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, завршен III или IV
степен стручне спреме, угоститељске
школе. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених (са
холограмом), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), диплому о
врсти и степену стручне спреме. Докази се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду, а доказ о некажњавању
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
Предузетничке идеје

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
следеће услове: да има одговарајуће
високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (високо образовање стечено
на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са
Законом о високом образовању или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године), за наставника
средње школе, педагога или психолога;
да поседује лиценцу, тј. положен стручни испит за наставника, педагога или
психолога; обуку и положен испит за
директора; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да има држављанство
Републике Србије; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања; најмање пет година рада
у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву приложити: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месеци), оверену копију дипломе
о стеченом образовању, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту-лиценци, потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања,
уверење да против кандидата није
покренута истрага, нити је подигнута
оптужница (не старије од 6 месеци),
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (не старије од
6 месеци - подноси се пре закључења
уговора о раду), уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци
- прибавља школа), уверење о положеном испиту за директора се не прилаже, али је кандидат који буде изабран
дужан да га положи у законском року.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве, са назнаком: „За
конкурс“, слати на адресу школе.
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ГИмназИја

37000 Крушевац, Топличина 1
тел. 037/427-208

Професор латинског језика
за 11% радног времена

Професор математике

на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
завршен одговарајући факултет, сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
гимназији; да је кандидат држављанин
Републике Србије; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Друштвена
одговорност
Закона
о основама система
образовања
и васпитања. Потребна документација:
диплома (оверена копија), уверење о
ПРИОРИТЕТИ
положеном
испиту за У
лиценцу (ако је
положен
испит-оверена
ЗАПОШЉАВАЊУкопија), уверење о држављанству, извод из казнене
евиденције полиције (узима се у МУП-у).
У молби обавезно навести да ли је обављено тестирање у Националној служби
за запошљавање и када.

основна школа
„јован јовановИЋ змај“

37000 Мудраковац
Национална
служба
Крушевац, Блаже Думовића 66
за
запошљавање
тел. 037/3421-521

основна школа
„мИодраГ ЧајетИнац
Чајка“
37240 Трстеник
Бранка Радићевића 1
тел. 037/711-080

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе
у Доњем Дубичу

Помоћни радник

са 50% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће
образовање у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника и
Национална
службашколи
стручних сарадника
у основној
за радно место
наставника разредне
за запошљавање
наставе и завршену основну школу за
радно место помоћног радника; психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике
Србије. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе и уверење о држављанству Републике Србије. Лекарско
уверење се подноси пре закључења
уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу.

37244 Медвеђа
тел. 037/723-415

тања; психичка, физичка и здравствена
на одређено време ради замене
способност за рад са ученицима (доказ
запосленог
о испуњености услова, односно лекарШанса одсутног
за младепреко 60 дана
ско уверење, доставити пре закљуУСЛОВИ: III или IV степен, машинскечења уговора о раду), држављанство
металске, електротехничке, водоинстаРС, доказ да кандидат није осуђиван
латерске или столарске струке. Сходно
правоснажном пресудом за кривична
чл. 120 Закона о основама система обрадела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
зовања и васпитања, кандидати треба
Закона о основама система образовања
да испуњавају следеће услове: одговаи васпитања (доказ прибавља школа).
рајуће образовање, да поседују психичПретходну проверу психофизичких споку, физичку и здравствену способност
собности кандидата за рад са ученициза рад са децом и ученицима, да нису
ма врши надлежна служба за послове
и субвенције
(за запошљавање)
правоснажном
пресудом за
запошљавања (школа упућује кандида-Обукеосуђивани
кривична дела утврђена у чл. 120 став
те). Кандидати су дужни да уз пријаву
1 тачка 3 Закона о основама система
доставе: оверен препис или оверену
образовања и васпитања, држављанкопију дипломе о стеченом образовању,
ство Републике Србије. Као докази подуверење о држављанству и извод из
носе се оверен препис дипломе, извод
матичне књиге рођених (оригинал или
из матичне књиге рођених, уверење о
оверене копије). Пријаве слати на адредржављанству, уверење да кандидат
су школе. Неће се разматрати непотпуније под истрагом и лекарско уверење
не и неблаговремене пријаве, пријаве
(приликом закључења уговора о раду).
са неовереним фотокопијама и пријаве
Пријаве са биографијом слати на горекандидата који не испуњавају услове у
наведену адресу. Одлука ће бити донепогледу степена и врсте стручне спрета у законском року.
ме.

Шанса за
младе

Школа је знање,
посао је занат

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
| Број 501 | 23.01.2013.
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Прави људи

за рад у издвојеном одељењу школе
у Лесковици
УСЛОВИ: завршена основна школа (приложити доказ о одговарајућој стручној
спреми); да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за
рад са ученицима (лекарско уверење
прилаже изабрани кандидат); да није
осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система
образовањаСАЈМОВИ
и васпитања
(уверење приЗАПОШЉАВАЊА
бавља школа по службеној дужности);
да је држављанин РС (уверење о држављанству доставља кандидат). Пријаве
на оглас, са документацијом којом се
доказује испуњавање услова за заснивање радног односа, доставити лично
или на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа.

ош „вук караЏИЋ“
37226 Блажево
Општина Брус
тел. 037/475-307, 475-707

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
следеће услове: да има држављанство
Републике Србије, високо образовање,
да поседује лиценцу, односно положен стручни испит да испуњава услове
за наставника, педагога или психолога, пет година радног стажа у области
образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи:
уверење о држављанству, оверен препис дипломе о стручној спреми, оверен
препис дипломе о положеном стручНационална служба
ном испиту, потврду о радном искуству,
за запошљавање
преглед кретања
у служби са биографским подацима, доказе о својим стручним и организационим способностима.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

основна школа
„ЉуБИвоје БајИЋ“
Домар

37230 Александровац
Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Спремачица

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне
Програми
спреме у одговарајућем занимању, према Правилнику о степену и врсти обраприправништва
– сараднизовања наставника и стручних
ка у основној школи и чл. 8 Закона о
основама
образовања и васпизнање
усистема
пракси

ош „аца алексИЋ“

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

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

Наука и образовање

лесковАц

ош „вук караЏИЋ“
Село Тегошница
16212 Свође

Професор техничког
образовања
са 40% радног времена

Административни радник
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у
наведеном занимању, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи, за занимање административни
радник: потребна средња стручна спрема-гимназија или економска школа. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење којим се доказује да кандидат
није осуђиван-прибавља школа; за радно место професора техничког образовања: потребно је да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
што се у поступку одлучивања доказује
пре закључивања уговора о раду.

Пу деЧјИ вртИЋ
„младост“

16240 Медвеђа, Васе Смајића 16
тел. 016/891-137

Секретар

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани правник. Кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
поседовање држављанства Републике
Србије; неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс
приложити: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених), оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми,
потврду из суда. Лекарско уверење се
доставља пре закључивања уговора о
раду. Пријаве слати поштом или лично доставити на горенаведену адресу.
Контакт телефон: 016/891-137.

основна школа
„радован коваЧевИЋ“

основна школа
„александар
стојановИЋ“

16248 Леце
тел. 016/210-710

16215 Црна Трава
тел. 016/811-105

Секретар

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани правник. Кандидати треба
да испуњавају следеће услове: поседовање држављанства Републике Србије,
неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс приложити: доказ о
поседовању држављанства Републике
Србије (уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених), оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању, потврду из суда. Лекарско
уверење се доставља пре закључивања
уговора о раду. Пријаве слати поштом
или лично доставити на адресу школе.
Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе или на
број телефона: 016/210-710.

ПонИштење оГласа
школа за основно И
средње оБразовање
„11. октоБар“
16000 Лесковац
Кајмакчаланска 24

Оглас објављен 19.12.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радна места: наставник
практичне наставе у подручју рада
Хемија, неметали и графичарство,
са 70% радног времена-3 извршиоца; наставник дегектолог-олигофренолог, за рад у Лесковцу-6
извршилаца;
наставник
дефектолог-олигофренолог, за рад у
Медвеђи-1 извршилац; наставник
дегектолог-олигофренолог, за рад
у Лебану-1 извршилац и наставник
дегектолог-олигофренолог, за рад
у Власотинцу-1 извршилац.

ПонИштење оГласа
основна школа
„вук караЏИЋ“

Наставник математике

на одређено време до 31.08.2013.
године, са 22% радног времена, за
рад у ИО Састав Река

Наставник енглеског језика

са 10% радног времена, за рад у
матичној школи у Црној Трави

Наставник енглеског језика

на одређено време до 31.08.2013.
године, са 10% радног времена, за
рад у ИО Састав Река

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена, за рад у ИО
Градска

Наставник физичког васпитања
на одређено време до 31.08.2013.
године, са 15% радног времена, за
рад у ИО Састав Река

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чл. 120 и чл.
8 ст. 2 и 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; 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. Уз пријаву приложити: доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе или
уверење о стеченој стручној спреми),
уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (на новом обрасцу), уверење
о здравственој способности кандидат
доставља по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду,
CV (краћу биографију), да се против
кандидата не води кривични поступак.
Пријаве слати препоручено, на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Модеран јавни сервис

16221 Велика Грабовница

Оглас објављен 03.01.2013. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник
математике, са 55% радног времена.

Брз и ефикАсАн
одговор
нА зАхтеве клијенАтА

23.01.2013. | Број 501 |
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Наука и образовање

ош „васа ПелаГИЋ“

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник математике
са 33% радног времена

Психолог

на одређено време до повратка
радника са функције

Наставник разредне наставе
на одређено време до окончања
судског спора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
следеће услове: да има одговарајуће
образовање из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011)
и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004,
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007,
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008,
11/2008, 2/2009, 4/2009 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.
Уз пријаву на конкурс приложити: доказ
о поседовању држављанства Републике
Србије (уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са децом
кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене
евиденције за горенаведена дела прибавља школа по службеној дужности.
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и који уђу у ужи избор који
врши директор школе, биће упућени на
претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту и датуму
провере кандидати ће бити обавештени по истеку рока за подношење пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве на конкурс слати
на адресу школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 016/3436-280.

ВАшА пРАВА АДРЕСА:

http://www.nsz.gov.rs/
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лоЗниц А

БИБлИотека
„мИлован ГлИшИЋ“
15320 Љубовија
Војводе Мишића бб

Директор

на мандатни период од четири
године
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове: VII/1 степен стручне спреме, најмање три године радног
искуства. Уз пријаву доставити: оверене фотокопије дипломе о завршеном
факултету; потврде о радном искуству,
уверење о држављанству; уверење
да кандидат није осуђиван за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова. Пријаве слати на адресу установе,
у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Избор кандидата извршиће се
у року од 30 дана од дана завршетка
јавног конкурса.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима (уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике
Србије. Уз пријаву доставити: диплому о стеченом образовању, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених, односно венчаних, све у
оригиналу или у овереној фотокопији.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Хигијеничар
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз
пријаву доставити: диплому о стеченом образовању или сведочанство о
завршеној основној школи, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених, односно венчаних, све у
оригиналу или у овереној фотокопији.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

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

ниш

трГовИнска школа

Наставник психологије

Наставник хемије

Наставник грађанског
васпитања

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

са 55% 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 хемичарпрофесор хемије; дипломирани хемичар-мастер; дипломирани професор
физике-хемије-мастер;
дипломирани
професор
биологије-хемије-мастер;
професор географије-хемије.

Наставник познавања робе
са 15% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије; професор хемије; дипломирани хемичар; 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.
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са 30% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
боловања

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
боловања

Стручни сарадник-психолог

са 60% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање
стечено у складу са чланом 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011), на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник 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,
5/11 и 8/11), и то: дипломирани психолог; дипломирани школски психологпедагог; дипломирани психолог, смер
школско-клинички; професор психологије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима
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(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 школа по службеној
дужности); држављанство Републике
Србије. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
ош
„воЖд караЂорЂе“
18000 Ниш, Вождова 29

Наставник
српског
језика
НАЈКРАЋИ
ПУТ
са 80% радног времена

ДО ПОСЛА

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове проНационалнаослужба
писане Правилником
степену и врсти
образовања
наставника и стручних
за запошљавање
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012), као и услове из члана 120
Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011). Уз пријаву доставити: краћу биографију, диплому о
стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и
извод из матичне књиге рођених (нови
образац). Конкурсна документација се
не враћа. Лекарско уверење доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, прибавља
школа по службеној дужности. Проверу
психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши
Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака.
Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Први утисак је
најважнији –
ош „краЉ Петар I“
основна школа
будите
18000 Ниш, Војводе
Путника 1
„десанка максИмовИЋ“
тел. 018/290-005
Чокот
испред свих 18250
тел. 018/4265-100
Помоћни радник-хигијеничар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, држављанство Републике Србије; психичка,
физичка и здравствена способност за
рад са ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван
за кривично дело у складу са законом
(доказ прибавља школа по службеној
дужности). Кандидат уз пријаву треба
да достави: оверен препис/фотокопију
дипломе или сведочанства, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „Ђура јакшИЋ“
18206 Јелашница
Српских просветитеља 7
тел. 018/4500-055

Обуке и субвенције
за запошљавање
Секретар
УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је
стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4
године; да кандидат није осуђиван за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци; да је држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад; радно
искуство 12 месеци. Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе,
оригинал уверења из суда да кандидат
није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
6 месеци, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених и
лекарско уверење о здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Унапредите
своје
пословање

Једнакост
на тржишту
рада
Подршка
запошљавању особа
са инвалидитетом

Професор разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор разредне наставе
са дипломом учитељског факултета;
наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне
наставе и енглеског језика за основну
школу.

Ложач парних котлова
УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
механичар
термоенергетских
постројења.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање;
држављанство Републике Србије; 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.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ош „радоје домановИЋ“
18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 49/а

Наставник у разредној настави
на одређено време до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом; професор
разредне наставе и енглеског језика
за основну школу; наставник разредне
наставе; мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер; поседовање образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; 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. Кандидат уз пријаву треба
да достави: диплому о стеченом образовању (оригинал или оверен препис,
односно фотокопија); одговарајући
документ високошколске установе о
поседовању образовања из психолош-
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ких, педагошких и методичких дисциплина, односно поседовању потребних
бодова у складу са Европским системом
преноса бодова; уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

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

Помоћни радник-хигијеничар

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: завршена основна школа.
Кандидат уз пријаву треба да достави: диплому о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених (и
извод из матичне књиге венчаних ако
је дошло до промене презимена), све у
оригиналу или у овереној фотокопији.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

нсЗ
позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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Предшколска установа
„ПЧелИца“
18000 Ниш, Орловића Павла бб
тел. 018/523-427

Директор

18205 Нишка Бања
Ивана Горана Ковачића 14
тел. 018/4548-710

Наставник разредне наставе

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за стручног сарадника или васпитача 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 („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08) или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; дозвола за рад (лиценца);
обука и положен испит за директора
установе; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; 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 (уверење прибавља установа по службеној дужности); најмање
5 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 (основне
академске, основне струковне студије)
у трајању од 3 године или вишим образовањем и најмање 10 година рада у
предшколској установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима; оверену фотокопију документа о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу; потврду о радном искуству; преглед
кретања у служби са биографским подацима; доказе о стручним и организационим способностима. Рок за пријаву је 15
дана. Пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, у оригиналу или
у овереној фотокопији, неблаговремене
и непотпуне пријаве, неће бити разматране. Уверења и изводи не могу бити
старији од 6 месеци.
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основна школа
„Иван Горан коваЧИЋ“

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање-професор разредне наставе,
сходно члану 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и
одредбама Правилника о стручној спреми наставника и стручних сарадника у
основној школи. Уз пријаву доставити:
диплому о стеченом високом образовању, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству и потврду из
суда да се против кандидата не води
кривични поступак. Фотокопије докумената морају бити оверене. Прилози
уз пријаву не могу бити старији од 6
месеци. Кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на проверу психофизичких способности коју врши Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Лекарско
уверење доставља изабрани кандидат
приликом закључења уговора о раду, а
доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

нови пА ЗАр

основна школа
„александар
стојановИЋ лесо“
36305 Дежева
тел. 020/343-020, 353-411

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског
боловања, са 70% радног времена,
за рад у издвојеном одељењу у
Постењу и Новопазарској Бањи

Наставник математике

на одређено време, најдуже до
краја школске 2012/2013. године,
до 31.08.2013. године, са 44%
радног времена, за рад у издвојеном
одељењу у Новопазарској Бањи
УСЛОВИ: завршен факултет одговарајућег смера (VII/1 степен-висока
стручна спрема на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005.
године или мастер академске 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), прописан Правилником о врсти
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стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, а у вези са
чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања и држављанство Републике Србије, у складу са чл.
120 став 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања; за радно
место наставника математике неопходно је да је кандидат оспособљен на
дефектолошком факултету за рад са
ученицима ометеним у развоју, а све
у складу са чл. 83, 84 и 92 Закона о
основној школи. Уз пријаву кандидати
подносе документа која нису старија од
шест месеци: диплому о завршеној школи (диплома о стеченој стручној школи-оригинал или оверена фотокопија)
за оба радна места; доказ са дефектолошког факултета о оспособљености за
рад са децом ометеном у развоју (оригинал или оверена фототкопија) за радно место наставника математике-извод
из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија) за оба радна места; уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија) за оба радна места. Приликом заснивања радног
односа подносе се лекарско уверење и
радна књижица. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

економско
трГовИнска школа

36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/318-239

Наставник основа радног права
за 18% радног времена

Наставник логике

за 29,14% радног времена

Наставник филозофије
за 36,29% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују
одговарајуће образовање - VII/1 степен стручне спреме, прописан законом, Правилником о врсти и степену
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у настави у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04,
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09
и 3/2010). Уз пријаву на конкурс доставити и одговарајућу документацију:
диплому о завршеној школи-факултету, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених. Лекарско
уверење о поседовању психофизичке
и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се при
закључивању уговора о раду. Уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, прибавља школа по службеној

дужности. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Доказе о испуњености услова доставити на адресу школе или предати лично
у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса.

нови сАд

основна школа
„светозар мИлетИЋ“

21240 Тител, Милоша Црњанског 3
тел. 021/860-031

Школски педагог
УСЛОВИ: степен и врста образовања
прописани су одредбом чл. 6 ст. 1 тачка
1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012):
професор педагогије; дипломирани
педагог-општи смер или смер школске
педагогије;
дипломирани
школски
педагог-психолог; дипломирани педагог; мастер педагог; дипломирани педагог-мастер.

ломирани филолог за српскохрватски
језика и југословенску књижевност, професор српскохрватског језика и опште
лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским
језицима, професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском,
односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски
језик, дипломирани филолог за српски
језик и књижевност, професор српског
језика и књижевности у одељењима за
националне мањине, професор српског
језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: српски језик
и књижевност, српска књижевност и
језик, српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, српски језик,
српска књижевност, српска филологијасрпски језик и лингвистика).

Наставник биологије

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеним одељењима
школе у Локу и Гардиновцима, за
60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: степен и врста образовања
прописани су одредбом чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. 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.

УСЛОВИ: степен и врста образовања
прописани су одредбом чл. 3 ст. 1 тачка
10 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012):
професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и
хемије, дипломирани биолог, смер заштите животне средине, дипломирани
биолог-еколог, дипломирани професор
биологије и хемије, професор биологије-географије, професор биологијехемије, професор биологије-физике,
професор биологије-информатике, професор биологије-математике, дипломирани професор биологије-мастер, дипломирани биолог-мастер, дипломирани
професор биологије-хемије, мастер,
дипломирани професор биологије-географије мастер, дипломирани молекуларни биолог-мастер, дипломирани
биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и
хемије.

за рад у издвојеном одељењу у Локу,
на одређено време до краја школске
2012/2013. године
2 извршиоца

Наставник српског језика

за 78% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Локу
УСЛОВИ: степен и врста образовања
прописани су одредбом чл. 3 ст. 1 тачка
1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са
општом лингвистиком, професор српске
књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима, дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дип-

Спремачица

за рад у издвојеном одељењу школе
у Гардиновцима
УСЛОВИ: завршена основна школа.
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ОСТАЛО: Поред законом прописаних
општих услова за заснивање радног
односа, сви кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају одговарајуће образовање сходно члану 8
Закона о основама система образовања
и васпитања, а за радно место спремачица: завршена основна школа; да
испуњавају услове прописане чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: диплому
(уверење) о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству РС (оригинал или
оверена фотокопија) - не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Уверење о некажњавању прибавља школа по службеној дужности.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

ГИмназИја
„20. октоБар“

21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23

Библиотекар-стручни сарадник
на одређено време до повратка
одсутног радника

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
следеће услове: да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Сл. гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 5/91...7/2008); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није правоснажном пресудом осуђиван 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 52/2011); да
има држављанство РС; да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса
бодова. Уз пријаву приложити: диплому о стеченој стручној спреми; доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у
току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге
рођених; кратку биографију-CV. Наведена документа се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о
поседовању психофизичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
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ницима подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању
прибавља установа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

вИсока Пословна
школа
струковнИХ студИја
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Професор струковних
студија за ужу научну
област Рачуноводство и
финансије, наставни предмет:
Рачуноводство банака и
финансијских институција
УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање пет референци из одговарајуће
научно-стручне области, објављених у
категоризованим домаћим и међународним научним часописима/конференцијама; способност за наставни рад;
држављанство Републике Србије.

УСЛОВИ: магистар статистичких наука;
најмање пет референци из одговарајуће
научно-стручне области, објављених у
категоризованим домаћим и међународним научним часописима/конференцијама; способност за наставни рад;
држављанство Републике Србије.

Предавач за ужу научну област
Информатика, инжењеринг
и квантитативна анализа у
економији, наставни предмет:
Софтверски инжењеринг
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: магистар информатичких наука; најмање пет референци из одговарајуће научно-стручне области, објављених у категоризованим домаћим и
међународним научним часописима/
конференцијама; способност за наставни рад; држављанство Републике
Србије.

Предавач за ужу научну област
Рачуноводство и финансије,
наставни предмет: Животно и
неживотно осигурање
до 1/3 радног времена, на одређено
време од 1 године

Предавач за ужу научну
област Рачуноводство и
финансије, наставни предмет:
Инвестирање у хартије од
вредности

УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање пет референци из одговарајуће
научно-стручне области, објављених у
категоризованим домаћим и међународним научним часописима/конференцијама; способност за наставни рад;
држављанство Републике Србије.

УСЛОВИ: магистар економских наука;
најмање пет референци из одговарајуће
научно-стручне области, објављених у
категоризованим домаћим и међународним научним часописима/конференцијама; способност за наставни рад;
држављанство Републике Србије.

Предавач за ужу научну област
Рачуноводство и финансије,
наставни предмет: Осигурање

на одређено време 5 година

Предавач за ужу научну област
Рачуноводство и финансије,
наставни предмети: Управљање
ризицима и Инвестирање у
хартије од вредности
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: магистар економских наука;
најмање пет референци из одговарајуће
научно-стручне области, објављених у
категоризованим домаћим и међународним научним часописима/конференцијама; способност за наставни рад;
држављанство Републике Србије.

Предавач за ужу научну област
Информатика, инжењеринг
и квантитативна анализа у
економији, наставни предмет:
Актуарство
на одређено време 5 година
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на одређено време до 30.09.2013.
године

УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање пет референци из одговарајуће
научно-стручне области, објављених у
категоризованим домаћим и међународним научним часописима/конференцијама; способност за наставни рад;
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: фотокопију диплома о завршеним
основним и последипломским студијама; биографију; списак научних и стручних радова, као и саме радове; доказ о
држављанству. Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање наставника.
Комисија ће у року од 60 дана од дана
истека рока за пријаву на конкурс сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на
период од 8 дана, о чему ће кандидати
бити обавештени путем огласне табле и
сајта школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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вИсока Пословна школа
струковнИХ студИја
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Предавач за ужу научну област
Рачуноводство и финансије,
наставни предмет: Јавне
финансије и буџетирање и
Предузетничке финансије
Обука
за
на одређено време
5 година
активно
УСЛОВИ: доктор економских
тражење наука; најмање пет референци из одговарајуће
посла објављених у
научно-стручне области,

категоризованим домаћим и међународним научним часописима/конференцијама; способност за наставни рад;
држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс поднети: фотокопију диплома о завршеним основним и
последипломским студијама; биографију; списак научних и стручних радова, као и саме радове; доказ о држављанству. Лице које је правоснажном
пресудом осуђено за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи не може стећи звање наставника.
Комисија ће у року од 60 дана од дана
истека рока за пријаву на конкурс сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на
период од 8 дана, о чему ће кандидати
бити обавештени путем огласне табле и
сајта школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи

Национална служба
факултет
за запошљавање
теХнИЧкИХ
наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Пословни
центри
Ванредни професор за ужу
стручну,НСЗ
уметничку, односно
научну област Машинске
конструкције, транспортни
системи и логистика

План за
реализацију
вашег
бизниса

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, радно искуство
у настави и вођењу радова студената на предметима уже научне области
Машинске конструкције, транспортни
системи и логистика у трајању од најмање 10 година, учешће у научноистраживачким пројектима и објављени
научни радови из области Машинске
конструкције, транспортни системи и
логистика, као и искуство у пројектовању машинских конструкција, посебно дизалица и транспортних машина и
услови прописани чланом 64 Закона о
високом образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Планирање, регулисање
и безбедност саобраћаја

основна школа
„23. октоБар“
21205 Сремски Карловци
Прерадовићева 1
тел. 021/881-639

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
Професор разредне наставе
саобраћајне или архитектонске струке,
на одређено време до повратка
искуство у настави у оквиру области за
запослене са боловања, а најдуже до
коју се бира на високошколским устанокраја школске 2012/2013. године
вама, учешће на пројектима МинистарДруштвена
одговорност
ства просвете,
науке и технолошког
Професор физичког васпитања
развоја РС и услови прописани чланом
на одређено време до
повратка служба
Национална
64 Закона о високом образовању.

запосленог са дужности
за директора
запошљавање
школе

ПРИОРИТЕТИ У
Асистент за
ужу стручну,
ЗАПОШЉАВАЊУ
уметничку, односно научну
област Математика

Професор физичког васпитања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
природно-математичке струке, област
Математика и услови прописани чланом
72 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у
звање и пријем у радни однос (навести
Национална
прецизан
назив уже служба
научне области) и
запошљавање
доказе оза
испуњености
услова конкурса
(краћу биографију, оверене фотокопије
диплома, доказ о држављанству, списак
објављених научних радова, књиге и
саме радове, уверење о одобреној докторској дисертацији или уверење о упису на докторске студије). Пријаве слати
на горенаведену адресу, за свако радно
место појединачно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне
пријаве. Рок за пријављивање је 7 дана.

Програми
приправништва –
знање у пракси
ПонИштење конкурса
факултет
Шанса за
теХнИЧкИХ наука

младе

за 5% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: потребна одговарајућа стручна
спрема у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидат треба да испуњава и остале услове у
складу са Законом о раду. Уз пријаву на
конкурс доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС,
уверење о некажњавању, одговарајуће
лекарско уверење и оверену фотокопију
дипломе о школској спреми. Пријаве слати
на наведену адресу, са назнаком: „За конШанса
за младепријакурс“. Непотпуне
и неблаговремене
ве неће се узимати у разматрање.

карловаЧка ГИмназИја

Конкурс
објављен
16.01.2013.
године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Професор историје

Школа је знање,
ИсПравка
конкурса
посао
је занат

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

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

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

21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 2

Конкурс објављен 26.12.2012. годии субвенције (за запошљавање)
не уОбуке
публикацији
„Послови“, исправља се за следећа радна места:
наставник руског језика, за 20%
радног времена, на одређено време
до повратка запослене са функције
помоћника директора, а најдуже
до краја школске 2012/2013. године, брише се: најмање годину дана
радног искуства у школи; секретар, на одређено време до повратка
одсутног запосленог, брише се: најмање годину дана радног искуства
у школи; наставник лингвистике, на
одређено време ради замене запослене која обавља функцију директора школе, а најдуже до истека
мандата, брише се: најмање годину
дана радног искуства у школи; радник на одржавању хигијене, брише
се: најмање годину дана рада на
поменутим пословима у школи.

23.01.2013. |

Прави људи
на правим
пословима
Број 501 |
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Пу „веЉко влаХовИЋ“

21235 Темерин, Народног фронта 84
тел. 021/843-325

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање на студијама
другог степена-дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 и 97/08),
почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године за васпитача или стручног сарадника; да кандидат поседује дозволу за рад (лиценцу),
односно положен стручни испит за васпитача, педагога, психолога и другог
стручног сарадника; најмање пет година радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да
испуњава услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања
и васпитања. За директора може да
буде изабран 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 радног стажа
у предшколској установи на пословима
образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту-лиценци, потврду о радном стажу у области
образовања и васпитања, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених, преглед кретања у служби са биографским подацима, уверење
надлежног суда да се против кандидата не води истрага, нити је подигнута
оптужница, уверење надлежног суда да
није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца или да није правоснажном поресудом осуђен за кривично
дело против достојанства личности и
морала. Фотокопије морају бити оверене, а уверење о држављанству на сме
бити старије од 6 месеци. Лекарско уверење ће се доставити након доношења
одлуке о избору. Рок за пријављивање
је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.
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ош „Бранко ЋоПИЋ“

21422 Младеново, Краља Петра I 40
тел. 021/767-018
е-mail: branko.copic@аbаkusbp.net

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног
образовања и васпитања

за рад у издвојеном одељењу
у Карађорђеву, за 20% радног
времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана

Наставник историје

за 35% радног времена, на одређено
време до престанка мандата
директору школе

Наставник енглеског језика
за 44% радног времена

Наставник физике

за 30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњвају
услове у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник-Просветни гласник“, бр.
11/2012), да имају одговарајуће образовање за наставника основне школе:
високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом
образовању, почев од 10.09.2005. године или високо образовање на основним
студијама од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса
бодова; да кандидати испуњавају услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; уверење
високошколске установе о образовању
из психолошких, педагошких или методичких дисциплина и пракси у установи; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству које није старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре
закључења уговора о раду). Доказ о
некажњавању од надлежног органа
школа прибавља по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

| Број 501 | 23.01.2013.

школа за основно И
средње оБразовање
„Братство“
21220 Бечеј, Доситејева 11

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава
услове из члана 59 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11): да има
одговарајуће образовање из чл. 8 став
2 Закона за наставника школе за рад са
децом ометеном у развоју, за педагога
или психолога; да има дозволу за радлиценцу; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да испуњава услове из
члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс доставити (у оригиналу или
оверене фотокопије) доказе о испуњавању услова конкурса, као и биографију
са кратким прегледом кретања у служби и програмом рада директора школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Рок за пријаву је
15 дана.

пАнчево

ош „моша ПИјаде“

26214 Дебељача, Серво Михаља 32

Професор разредне наставе
на мађарском језику

УСЛОВИ: За наставника може бити изабрано лице које поред законом прописаних општих услова, испуњава и следеће услове: да поседује одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење и 97/08), а 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, у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 3/10); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике
Србије. Уз пријаву кандидат подноси:
диплому о завршеном одговарајућем
високом образовању; диплому о завр-
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шеном одговарајућем високом образовању на мађарском наставном језику;
уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (нови образац). 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. Изабрани кандидат
доставља лекарско уверење пре закључења уговора о раду. Сва документа се
достављају у оригиналу или у овереној
фотокопији. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе. Ближа обавештења могу се добити на бројеве
телефона: 013/665-448, 665-060.

диплому о одговарајућем образовању,
извод из матичне књиге држављана,
доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, доказ о знању мађарског језика.
Неуредне, непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

пирот

ош „душан радовИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб
тел. 010/312-435

Наставник математике

ош „Жарко зрењанИн“
26228 Скореновац
Братства и јединства 49
тел/факс: 013/764-015

Професор енглеског језика

на мађарском наставном језику, са
16 часова недељно (84% радног
времена)
УСЛОВИ: Кандидат је дужан да испуњава опште услове прописане законом као
и услове из члана 120 став 1 и 2 и члана
8 став 2 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања: одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08) или на основним студијама у трајању од најмање четири године;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; 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 стечених
у установи у складу са Европским системом преноса бодова, као и услов из
члана 120 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, доказ о
знању мађарског језика. Под доказом
знања сматра се диплома средње школе, више школе или факултет завршен на мађарском језику или положен
испит из мађарског језика по програму
одговарајуће високошколске установе.
Сва документа подносе се у овереном
препису или у овереним фотокопијама. Кандидати су дужни да приликом
пријављивања доставе: пријаву на конкурс, извод из матичне књиге рођених,

са 4 часа недељне норме (22,22%),
за рад у издвојеном одељењу у
Темској
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику
и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани математичар-информатичар,
професор математике и рачунарства,
дипломирани математичар за математику економије, професор информатике-математике,
дипломирани
математичар-астроном, дипломирани
математичар-примењена математика,
дипломирани математичар-математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар,
мастер професор математике, мастер
професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике
и математике, дипломирани професор
математике-мастер,
дипломирани
математичар-мастер,
дипломирани
инжењер математике-мастер (са изборним предметом: Основи геометрије),
дипломирани
математичар-професор
математике, дипломирани инжењер
математичар-теоријска
математика,
дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије-математике,
професор географије-математике, професор физике-математике, професор
биологије-математике, професор математике-теоријско усмрење, професор
математике-теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар.

Наставник информатике и
рачунарства

са 16 часова недељне норме (80%)
УСЛОВИ: професор информатике, професор информатике у образовању,
професор информатике и техничког
образовања, дипломирани инжењер

информатике, дипломирани инжењер
пословне информатике, дипломмирани инжењер електротехнике-за рачунарску технику и информатику, дипломирани математичар-за рачунарство и
информатику, дипломирани инжењер
организације рада, смер кибернетски,
дипломирани инжењер организацијеза информационе системе, дипломирани инжењер за информационе системе,
дипломирани инжењер организационих
наука-одсек за информационе системе,
дипломирани економиста-за економику,
статистику и информатику, дипломирани математичар, професор математике, професор физике, дипломирани
инжењер електротехнике, смер рачунарске технике и информатике, дипломирани инжењер електронике, професор технике и информатике, професор
техничког образовања, професор електротехнике, професор машинства, дипломирани инжењер менаџмента за
информационо-управљачке и комуникационе системе, професор информатике-математике, лица која су на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године имала најмање 4 семестра
информатичких предмета, дипломирани
информатичар,
дипломирани
информатичар-пословна информатика,
дипломирани информатичар-професор
информатике, професор географијеинформатике, дипломирани информатичар-мастер, дипломирани професор
географије-информатике-мастер, професор физике-информатике, дипломирани професор физике-информатике-мастер, дипломирани професор
информатике-мастер,
дипломирани
информатичар-мастер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и
информатику, дипломирани економиста
за економску 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
инжињерство и рачунарске науке), дипломирани инжењер електротехнике и
рачунарства-мастер, дипломирани професор информатике и математике-мастер, дипломирани професор технике
и информатике-мастер, дипломирани
професор информатике и технике-мастер.
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Наставник ТИО

ош „слоБодан јовИЋ“

пож АревАц

са 4 часа недељне норме (20%)
УСЛОВИ: професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор
информатике и техничког образовања,
професор техничког образовања и
машинства, професор технике и машинства, професор машинства, професор
електротехнике, професор техничког
образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике,
професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије,
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа технике
за основну школу, професор физике и
основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања
и образовања, професор политехничког образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор производно-техничког
образовања, дипломирани педагог за
Обука
за образовање, професор технитехничко
ке и медијатекарства, професор техничактивно
ког образовања и медијатекар, дипломирани физичар-професор физике и
тражење
основа технике за основну школу-маспосла
тер, дипломирани професор физике и
основа технике за основну школу-мастер, дипломирани професор технике и
информатике-мастер, дипломирани професор технике-мастер, мастер професор
технике и информатике, мастер професор информатике и технике.

12256 Волуја
тел. 012/880-100

теХнИЧка школа
са домом уЧенИка
„нИкола тесла“

Наставник физике

за 30% радног времена (6 часова
недељно)

Костолац, Боже Димитријевића бб

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може
бити изабрано лице које испуњава
услове из чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања: да има
одговарајуће образовање на студијама
другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 и 90/08), а почев
од 10.09.2005. године; високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; да испуњава услове
за наставника Техничке школе и подручје рада, педагога и психолога; да
има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела предвиђена
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да
има дозволу за рад, обуку и положен
стручни испит за директора установе
(изабрани кандидат који нема савладану обуку и положен испит за директора
биће у обавези да исти положи у законНаставник разредне наставе
ском року) и најмање пет година рада
за рад у издвојеном одељењу у
у установи на пословима образовања
Топлом Долу
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Конкурс је отворен
УСЛОВИ: професор разредне наставе,
15 дана од дана објављивања у публинаставник разредне наставе, профеНационална
кацији служба
„Послови“. Уз пријаву доставити
сор педагогије са претходно завршеи следећу документацију: биографске
за
запошљавање
ном педагошком академијом или учиподатке, односно радну биографију,
тељском школом, професор разредне
оверену фотокопију дипломе о заврнаставе и енглеског језика за основну
шеном одговарајућем високом образошколу, мастер учитељ, дипломирани
вању, оверену фотокопију уверења о
учитељ-мастер.
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад), потврду
о радном искуству у области образоОСТАЛО: У радни однос у установи може
вања, извод из матичне књиге рођених;
да буде примљено лице под условима
уверење о држављанству (документ не
прописаним законом, и ако има: одгосме бити старији од 6 месеци), лекарварајуће образовање; психичку, физичско уверење да кандидат има психичку и здравствену способност за рад са
ку, физичку и здравствену способност
децом и ученицима; да није осуђивано
за рад са децом и ученицима (документ
правоснажном пресудом за кривична
не сме бити старији од 6 месеци), уведела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
рење да није осуђиван правоснажном
Закона о основама система образовања
пресудом за кривична дела утврђена у
и васпитања; држављанство Републике
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осноСрбије. Пријава са доказима о испуњавама система образовања и васпитања
вању услова подноси се на адресу шко(доказ о испуњавању услова прибавља
ле или у просторијама секретаријата
оквирни програм рада дирека службашколе, у року од 8 дана од дана обја- школа),
тора школе за време мандата. Пријаве
конкурса. Уз пријаву кандидаса потребном документацијом доставиљавање вљивања
ти подносе: оверену фотокопију диплоти на адресу школе, са назнаком: „Конме о завршеном школовању, уверење о
курс за директора школе“. Непотпуне и
држављанству, извод из матичне књиге
неблаговремене пријаве неће се узимарођених и лекарско уверење.
ти у обзир.

е чека,
тражи

центри
40
З

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе
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УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене чл. 120 став 1 тач. 1
до 4 и чл. 121 став 9 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), а одговарајуће образовање према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидати су
дужни да уз пријаву на конкурс доставе: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, диплому
или уверење о стеченом одговарајућем
образовању-оригинале или оверене
фотокопије, не старије од шест месеци.
Доказ о испуњености услова у погледу
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о
Национална
служба
раду, а проверу психофизичких
способности за рад са децом
ученицима врши
заизапошљавање
Национална служба за запошљавање.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се подносе на адресу школе.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 012/880-100.

ош „уГрИн БранковИЋ“
12240 Кучево, Вука Караџића бб

Наставник енглеског језика

за рад у подручним одељењима, за
60% радног времена

Наставник српског језика

за рад у Буковској, за 80% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 24-26 Закона о раду, чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); стручна спрема предвиђена Правилником о
степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/12). Рок за пријављивање је 15
дана. Пријаве слати на адресу школе.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

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

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Наука и образовање

Предшколска установа
„ЉуБИца вреБалов“

основна школа
„драЖа марковИЋ роЂа“

Спремачица

Наставник разредне наставе

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Вешерка
Сервирка

на одређено време до повратка
радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручности, завршена основна школа, поседовање опште
здравствене
способности;
поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве послати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и
секретара установе и на број телефона:
012/210-308.

Предшколска
установа „лане“

12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

12312 Смољинац
тел. 012/283-232, 283-328

за рад у издвојеном одељењу у
Малом Градишту

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове, у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012): да имају одговарајуће
образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осућивани
правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања; да имају држављанство
Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о
држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и на бројеве телефона: 012/283-232 и
012/283-328.

децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“,
на адресу школе. Документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.
По објављивању резултата конкурса
кандидати могу да подигну приложену документацију у секретаријату школе. За ближе информације обратити се
на бројеве телефона: 012/884-066 или
012/884-088.

пријепоље

основна школа
„јован јовановИЋ змај“
36310 Сјеница, Раждагиња

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове
предвиђене чл. 8 став 2 тач. 1 и чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат уз пријаву подноси: доказ о стручној спреми, извод
из матичне книге рођених и уверење о
држављанству.

ош „ЖИвко ЉујИЋ“

31320 Нова Варош, Прва нова 18
тел. 033/61-462, 64-313

основна школа
„веЉко дуГошевИЋ“

Наставник биологије

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

Наставник разредне наставе

Васпитач

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

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, да
је кандидат држављанин Републике
Србије; да је пунолетан; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; завршену педагошку академију, вишу школу за васпитаче или високу школу за васпитаче; да
није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
кандидат подноси оригинале или оверене фотокопије следећих докумената:
дипломе о стручној спреми, извода из
матичне књиге рођених (не старији од
6 месеци или трајни), уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 120 став 1
тач. 1 до 4 и чл. 121 став 9 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11), а одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченој
стручној спреми (оригинали или оверене фотокопије, не старије од шест месеци). Доказ да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима кандидати достављају пре
закључивања уговора о раду, а проверу
психофизичких способности за рад са

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање
из чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања, а по Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима;
3. да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву
на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3
прибавља школа.

Обука за
активнО
тражење
пОсла
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Наука и образовање

теХнИЧка школа
36310 Сјеница
Саве Ковачевића 15
тел. 020/741-048

ГИмназИја
велИка Плана

смедерево

основна музИЧка
школа
„БоЖИдар трудИЋ“

Педагог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању и у складу са Правилником о врсти стручне спреме стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама. Поред наведених
услова, кандидат треба да испуњава
услове из чл. 130, 131 и 132 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: препис
дипломе о стеченом занимању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење да кандидат није кажњаван.

прокУпље

основна школа
„светИ сава“
18400 Прокупље
Милоша Црњанског 2
тел. 027/321-988

Наставник физичког васпитања
оспособљен за рад са
ученицима ометеним у развоју
са 60% радног времена

УСЛОВИ: 1. VII степен стручне спреме,
професор физичког васпитања, са уверењем о оспособљености за рад са ученицима ометеним у развоју; 2. физичка,
психичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 4. да
има држављанство Републике Србије.
Доказе из тач. 1 и 4 подносе кандидати,
доказ из тачке 3 прибавља школа, а из
тачке 2 подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Сву
документацију доставити у оригиналу
или као оверене фотокопије. Уколико
се не пријави ниједан кандидат који
испуњава услове конкурса, примиће се
професор физичког васпитања, са обавезом оспособљавања за рад са децом
ометеном у развоју, на дефектолошком
факултету, а у року од 2 године.

11420 Смедеревска Паланка
10. октобра 13
тел. 026/317-490
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Наставник клавира

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана
(дошколовање)
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања
послова наставника клавира може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће
образовање: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - усмерење
пијаниста, дипломирани музичар-пијаниста, мастер музички уметник-одсек
клавир; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне
књиге рођених); 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-педагошког наставника,
помоћног наставника, која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита; уверење надлежног
суда да кандидат није под истрагом и
да се против њега не води кривични
поступак. Сва горепоменута документација не може бити старија од шест
месеци. Пријаву послати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе или на
број телефона: 026/317-490.

11411 Ратари
тел. 026/392-100

Оглас објављен 12.12.2012. године
у публикацији „Послови“, за радно
место: професор разредне наставе, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, поништава се у целости.
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Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена (10 часова
недељно у настави)

ПонИштење оГласа
ош „лазар станојевИЋ“

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:

11320 Велика Плана
Војводе Мишића 3
тел. 026/514-269

УСЛОВИ: високо образовање у складу
са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система
образовања и васпитања; услови из чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања; са или без радног
искуства. Доставити доказ о стеченом
образовању, уверење о држављанству
и извод из матичне књиге рођених.

доПуна конкурса
теХнИЧка школа

11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388
Конкурс
објављен
16.01.2013.
године у публикацији „Послови“,
мења се и допуњује у делу који
се односи на радно место: наставник саобраћајне групе предмета, и треба да стоји: наставник
саобраћајне групе предмета, са
40% радног времена и VII степен стручне спреме, дипломирани
инжењер саобраћаја, смер друмског саобраћаја, као и да поседује
уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни
профил: возач моторних возилаинструктор. Остали део конкурса је
непромењен.

основна школа
„јован јовановИЋ змај“
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Професор техничког
образовања
на одређено време

УСЛОВИ: За наведено радно место
кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 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 следећих услова: одговарајуће образовање, држављанство
Републике Србије. Рок за достављање
пријаве је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.
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Наука и образовање

сомбор

ош „аврам мразовИЋ“
25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/22-941

Професор српског језика

на одређено време 3 године, до
краја првог мандата директора
школе
УСЛОВИ: Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, у складу са чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи; уверење о држављанству Републике Србије; фотокопију личне карте. Рок
за пријаву је 8 дана.

сремск А митровицА

Предшколска установа
„Бошко БуХа“
22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Васпитач деце узраста од 3
године до поласка у школу
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање:
више образовање, односно 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, најмање шест месеци радног
искуства у траженој струци.

Васпитач деце јасленог узраста
од 6 месеци до 2 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање:
средње образовање-медицинска сестра-васпитач, најмање 6 месеци радног
искуства у траженој струци.

Педагог за физичку културу
УСЛОВИ: одговарајуће образовање:
високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије) и лица са завршеним високим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године-дипломирани педагог за физичку културу или професор физичког васпитања; најмање 6 месеци радног искуства у траженој струци.

Спремачица
УСЛОВИ: II степен стручне спреме,
полуквалификовани радник или завршена основна школа; најмање три месеца радног искуства на пословима спремачице, односно на помоћно-техничким
пословима.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Потребна
документација: оверен препис-фотокопија дипломе о завршеној школи,
тј. стручној спреми; доказ о радном
искуству-потврда послодавца, уговор
о раду и слично и уверење о држављанству, не старије од 6 месеци од
дана објављивања конкурса. Потребно
је приложити преписе, тј. фотокопије
докумената и исте морају бити оверене
од стране овлашћених органа (у општини или у суду). Проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом,
на захтев установе, извршиће надлежна служба за послове запошљавања.
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Изабрани кандидат је
дужан да пре закључења уговора о раду
достави лекарско уверење о здравственој способности. Уколико кандидат конкурише за више радних места, обавезно
је да за свако од њих поднесе пријаву и
наведе уз коју од пријава су приложена
тражена документа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве са
потребном документацијом достављају
се на адресу установе. Све потребне
информације у вези са конкурсом кандидати могу добити од секретара установе, на број телефона: 022/560-614,
радним даном, у времену од 08,00 до
14,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Обука за
активно
тражење
посла

Стекните
конкурентску
предност

Обука за активно
тражење посла

Предшколска
установа „радост“

Нови Бановци
22303 Насеље Бановци-Дунав
Кабларска бб
тел. 022/340-983

Медицинска сестра на
превентивној здравственој
заштити
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема медицинске струке општег или педијатријског
смера. Кандидат треба да испуњава
следеће услове: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике
Србије. Уз пријаву кандидат треба да
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал
или оверену копију извода из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству РС.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља установа.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити на
адресу установе, са назнаком: „За конкурс“.

основна школа
„трИва вИтасовИЋ
леБарнИк“

22221 Лаћарак, 1. новембра 221
тел. 022/670-112
факс: 022/670-585

Наставник математике

УСЛОВИ: Послове наставника математике може да обављаДруштвена
лице против кога
одговорн
се не води кривични поступак, односно
да није осуђивано за кривична дела која
онемогућавају рад у просвети,
из чл. 120 У
ПРИОРИТЕТИ
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
ЗАПОШЉАВАЊУ
образовања и васпитања
(„Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11); да испуњава
услове и има одговарајуће образовање
из чл. 8 став 2 и чл. 120 ст. 1 тач. 1,
2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11) и чл. 3 став 1 тачка
9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/12): професор математике, дипломирани матеНационална
службаза
матичар, дипломирани
математичар

за запошљавање

Посао се не чека,
посао се тражи
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Програми

Наука и образовање

теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство
и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије,
професор информатике - математике,
дипломирани математичар - астроном,
дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер
математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и
физике, мастер професор математике и
информатике, мастер професор физике
и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани
професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани математичар
- професор математике, дипломирани
математичар - теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике,
професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер,
дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломиранимастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике или
примењене математике (са положеним
испитом из предмета: Геометрија или
основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике, односно
математике и информатике. Уз пријаву
на конкурс за наставника математике,
кандидати треба да приложе: диплому као доказ стеченог одговарајућег
високог образовања; уверење о држављанству Републике Србије; преглед
кретања у служби са биографским подацима. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломиранимастер, треба да имају завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике или
примењене математике (са положеним
испитом из предмета: Геометрија или
основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике, односно
математике и информатике и о томе
доставе доказ, уз горенаведене доказе
и пријаву. Докази о испуњености услова морају бити оригинали или оверене
фотокопије.

Шеф рачуноводстварачуновођа
УСЛОВИ: Послове шефа рачуноводства
може да обавља лице против кога се
не води кривични поступак, односно

44

да није осуђивано за кривична дела
која онемогућавају рад у просвети, из
чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, да
испуњава услове и има одговарајуће
образовање из чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2 и 4
Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11) и Правилника о систематизацији послова и радних задатака школе: академски назив мастер са назнаком другог степена академских студија
из области економије или дипломирани економиста који је стекао високо
образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, као
и лице које има високо образовање на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или
више образовање економског смера и
једну годину радног искуства на финансијско-књиговодственим пословима. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: диплому као доказ стеченог
одговарајућег високог или вишег образовања; уверење о држављанству Републике Србије; преглед кретања у служби са биографским подацима. Докази о
испуњености услова морају бити оригинали или оверене фотокопије.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

школа за основно И
средње оБразовање
„радИвој ПоПовИЋ“
22000 Сремска Митровица
Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185

Дипломирани дефектолог

на одређено време-замена одсутних
запослених преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У
складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, у
радни однос у школи може да буде примљено лице под условима прописаним
законом, и ако има: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања, завршен одговарајући факултет
са стеченим звањем које је предвиђено
Законом о основној школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике
лако ментално ометене у развоју; да
има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном
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пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да је држављанин Републике Србије
(уверење о држављанству не може
бити старије од шест месеци). Доказ о
стручној спреми и држављанство подносе се уз пријаву на конкурс, а лекарско уверење пре закључивања уговора
о раду. Уверење о некажњавању прибавља школа. Фотокопије приложених
докумената морају бити уредно оверене. Пријаве доставити у секретаријат
школе, лично или послати на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ош „сИмеон аранИцкИ“
22300 Стара Пазова
Бошка Бухе бб
тел. 022/363-200

Наставник разредне наставе
Наставник српског језика
са 40% радног времена

Наставник изборног предмета
грађанско васпитање
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и
да уз пријаву на конкурс на адресу школе доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом прибавља школа по
службеној дужности. Проверу психофизичких способности извршиће Национална служба за запошљавање у Сремској Митровици. Пријаве са доказима о
испуњавању услова за заснивање радног односа доставити на адресу школе
или лично у секретаријат школе. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање.

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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основна школа
„вера мИшЧевИЋ“

22306 Белегиш, Краља Петра I 33
тел. 022/361-514, 361-292
е-mail: belegisos@ptt.rs

Наставник немачког језика
са 70% радног времена

Наставник српског језика
са 67% радног времена

Спремачица
УСЛОВИ: За наставнике: кандидати
треба да имају одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије),
у складу за Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење и
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
образовање у складу са чл. 8 став 4 и
чл. 121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања, из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе, у складу са Европским
системом преноса бодова; да испуњавају услове у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012). За ваннаставно особље:
основна школа. Пријављени кандидати
поред одговарајућег образовања треба да испуњавају и следеће услове: 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. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа по
службеној дужности, а доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. Остала документа којима доказује испуњеност конкурсних услова,
кандидат доставља уз пријаву на конкурс, у оригиналу или у овереној фотокопији (не старије од шест месеци). У
поступку одлучивања о избору кандидата (наставника), директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од 8 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Уз пријаву приложити: оригинал или оверен
препис (фотокопију) дипломе о стече-

ној стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству. Уверења не смеју бити старија
од 6 месеци, а фотокопије морају бити
оверене. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Све
пријаве са приложеном документацијом
предати у секретаријат школе, у времену од 09,00 до 12,00 сати или послати
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Оглас је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

сУботицА

ош „Боса мИлИЋевИЋ“
24223 Нови Жедник, Теслина 1
тел. 024/785-026

Професор енглеског језика

са 89% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Професор разредне наставе у
боравку

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: високо образовање-VII степен
стручне спреме, по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012). Поред VII степена стручне спреме, кандидат треба да испуњава и следеће услове: неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
(лекарски преглед)-пре закључења
уговора о раду; држављанство Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених. Уз пријаву приложити: диплому о завршеном високом образовању
(оверен препис-фотокопија), извод из
матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци).
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарски преглед)-прибавља се
пре закључења уговора о раду, а 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.

теХнИЧка школа
„Иван сарИЋ“
24000 Суботица
Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031

Наставник српског језика
са 50% радног времена

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 југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и
језика; професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске
књижевности и српског језика. 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); психичку,
физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. 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.
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ПолИтеХнИЧка
школа суБотИца

24000 Суботица, Максима Горког 38
тел. 024/663-107

Наставник стручних предмета
за образовни профил: столароглед
за 40% норме

УСЛОВИ:
дипломирани
инжењер
шумарства за дрвну индустрију, дипломирани инжењер прераде дрвета,
инжењер обраде дрвета, дипломирани
инжењер шумарства за обраду дрвета, сви образовни профили V степена
стручне спреме у обради дрвета.

Наставник енглеског језика

на одређено време, за 78% норме
(ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, члан 132 став 6
тачка 1 Закона о основама система
образовања и васпитања), за рад у
одељењима на српском и мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

Наставник психологије
за 10% норме

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

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба
да испуњава и услове прописане чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трјању од најмање
четири године (VII/1 степен стручне
спреме), по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године (према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника, помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08,11/08,
5/11 и 8/11); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван
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правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије. На основу члана 121 став
7 Закона о основама система образовања и васпитања, послове наставника
и стручног сарадника у школи у којој
се образовно-васпитни рад остварује
на језику националне мањине, осим
за ромски језик, може да обавља лице
које је стекло средње, више или високо образовање на језику националне
мањине или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе. На основу члана 8
став 6 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник, васпитач и стручни сарадник који је стекао
одговарајуће високо образовање мора
да има и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Уз пријаву
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству Републике Србије, доказ
о испуњености услова из члана 8 став 6
Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ или уверење од
стране факултета), лекарско уверење
којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са
ученицима (доставиће кандидат пре
закључења уговора о раду). Доказ о
испуњености услова под другом тачком,
а на основу Закона о основама система
образовања и васпитања-члан 121 став
7 (важи за оне који треба да предају
на језику националне мањине). Доказ
о неосуђиваности из тачке 3 прибавља
школа. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручних
сарадника, директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну
проверу психофизичких способности, у
року од осам дана од дана истека рока
за подношење пријава. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве на
конкурс слати на адресу школе. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремено приспеле пријаве неће
се узимати у разматрање.
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Највећа
понуда
слободних послова
на једном месту

ош „светИ сава“
24000 Суботица
Аксентија Мародића бб
тел. 024/692-120

Наставник немачког језика
са 89% радног времена

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 историје

са 90% радног времена

Наставник историје

са 10% радног времена, за рад у
одељењима на хрватском језику
УСЛОВИ: професор историје, професор
историје и географије, дипломирани
историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер. Лица која
су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани - мастер треба да
имају завршене основне академске студије историје.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања и да има држављанство
Републике Србије. На основу члана 121
став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног сарадника у школи у
којој се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине,
осим за ромски језик, може да обавља
лице које је стекло средње, више или
високо образовање на језику националне мањине или је положило испит
из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи:
оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми и уверење о
држављанству Републике Србије. Доказ
да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина
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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, подносе
лица из члана 8 ст. 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Доказ о испуњености услова из члана
121 став 7 Закона о основама система
образовања и васпитања-оверену фотокопију сведочанства или дипломе, да је
средње више или високо образовање
стекао на хрватском језику или доказ да
је положио испит из хрватског језика по
програму одговарајуће високошколске
установе, подноси кандидат уз пријаву на конкурс за обављање послова
наставника у одељењима на хрватском
језику. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба
за запошљавање. Доказ да кандидат
није осуђиван прибавља школа. 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.

ош „мИлош црњанскИ“
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/548-272

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 до 122 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011),
кандидат за наставника разредне
наставе треба да има одговарајуће
високо образовање према чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 54/2011) и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС“, бр. 11/2012).
Поред одговарајућег високог образовања, сви кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, доказ да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(наведени доказ прибавља школа).
Проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање у Суботици. Пре закључења
уговора о раду, кандидат треба да прибави уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са

децом и ученицима, извод из матичне
књиге рођених или оверену фотокопију и оверену фотокопију индекса. Уз
пријаву на конкурс приложити: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству или
оверену фотокопију.

Мајстор на одржавању-ложач
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), кандидат
треба да има III степен стручне спреме,
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(наведени доказ прибавља школа),
држављанство Републике Србије. Пре
закључења уговора о раду, кандидат
треба да прибави уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за обављање послова радног места
мајстора на одржавању у школи и извод
из матичне књиге рођених или оверену фотокопију. Пожељно је искуство
у руковању апаратом за заваривање,
моторном тестером и другим мајсторским знањима. Уз пријаву на оглас приложити: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству или оверену фотокопију.

Стекните
конкурентску
предност

Обука за активно
тражење посла
ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу шко-

ле. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

Ужице

ош „емИлИја остојИЋ“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/811-751

Наставник математике
Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у ИО
Прилипац

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у ИО
Средња Добриња

Обука за
Наставник математике активно
са 67% радног времена, за рад у ИО
тражење
Роге
посла
Наставник физике
са 30% радног времена у ИО
Прилипац, 30% радног времена у
ИО Средња Добриња и 30% радног
времена у ИО Роге

Наставник српског језика
Наставник српског језика

са 72% радног времена, за рад у ИО
Роге

Посао се не чека,
посао се тражи

Наставник музичке културе

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

Наставник ликовне културе

са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад
у ИО Прилипац, Роге и Средња
Добриња
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услоНационална служба
ва предвиђених законом испуњавају и
за прописане
запошљавање
посебне услове
одредбама
Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/12). Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а
лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору, а пре закључивања уговора о раду. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Документација се доставља
у овереним фотокопијама и иста се не
враћа кандидатима. Неблаговремене
пријаве, пријаве без доказа о испуњености свих услова конкурса, као и
пријаве са неовереном документацијом,
неће се разматрати.

Пословни центри
НСЗ

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

План за
реализацију
вашег
бизниса
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ПонИштење дела
конкурса
Прва основна школа
„краЉ Петар II“

ош „сестре ПавловИЋ“

31000 Ужице
Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-679

14246 Белановица
Вука Караџића 27
тел. 014/3449-118, 3449-116

Конкурс
објављен
03.10.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: васпитач, за рад у ИО Качер.

Наставник историје

ПонИштење дела
конкурса
уЖИЧка ГИмназИја

31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-140
Конкурс
објављен
10.10.2012.
године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места:
наставник филозофије, са 40%
радног времена, на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана, а најдуже до
њеног повратка на рад и наставник грађанског васпитања, са 30%
радног времена, на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, а најдуже до њеног
повратка на рад.

ош „слоБодан секулИЋ“
31000 Ужице
Норвешких интернираца 18
тел. 031/562-982

в рА њ е

вАљево

17525 Трговиште, ЈНА бр. 5
тел. 017/452-102

Директор

са 35% радног времена
УСЛОВИ: Услови за избор кандидата
утврђени су Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Кандидат треба
да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има
држављанство Републике Србије. Проверу психофизичких спосбности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања.
Потврду о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Поред пријаве за
пријем у радни однос, кандидати треба
да доставе и оверене фотокопије (не
старије од 6 месеци) докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом образовању,
уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених.

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају
одговарајућу врсту и степен стручне
спреме, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; да испуњавају услове
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају
доказ о испуњености услова у погледу
стручне спреме, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на адресу школе.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПонИштење дела
оГласа
ош „душан данИловИЋ“
Радљево
14212 Бргуле
тел. 014/471-106

Оглас објављен 17.10.2012. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место:
професор историје, са 45% радног времена, на одређено време
до повратка запослене са породиљског одсуства. У осталом делу
оглас је непромењен.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
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Предшколска установа
„Полетарац“

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба
да испуњава следеће услове: 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 или стечено образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису коју
је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године за васпитача
или стручног сарадника, дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора
установе и најмање пет година рада у
установи, након стеченог одговарајућег
образовања; изузетно, високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, одосно струковне студије), на студијама у трајању
од три године или више образовање
за васпитача, дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Поред наведених,
кандидат треба да испуњава и следеће
услове: 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, да
има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом. Именовање
се врши за период од 4 године. Пријаве на конкурс подносе се у року од 15
дана од дана објављивања. Кандидат
уз пријаву на конкурс доставља: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис/фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, потврду о радном стажу у установи,
након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверењепотврду да се против кандидата не води
истрага и да није подигнута оптужница, биографију са прегледом кретања
у служби. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом подноси
изабрани кандидат, пре закључивање
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и непостојању
дискриминаторног
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊ
понашања за све кандидате прибавља
установа. Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже, али је
кандидат који буде изабран дужан да
исти положи у законском року. Приложена документација не сме бити старија од шест месеци. Неблаговремене
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и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Потребну документацију
са пријавом послати на горенаведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.

основна школа
„војвода радомИр
ПутнИк“
17514 Џеп
тел. 017/479-130, 479-240

Помоћни радник
УСЛОВИ: сагласно Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96,
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2, 3, 4,
17, 20/07, 1, 4, 6, 8, 11/08, 1, 4, 9/09,
3/10). Кандидати треба да испуњавају
и услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања, као и услове предвиђене
Правилником о организацији и систематизацији радних места у школи. За
послове помоћног радника, лице треба да има завршену основну школу.
Уз пријаву приложити: оверен доказ о
школској спреми (уверење), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оверена копија извода). Потврду да лице
није осуђивано прибавиће школа по
службеној дужности од надлежне полицијске управе. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду,
и то од стране лица које је примљено
по конкурсу. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве се подносе на адресу школе.

деЧјИ вртИЋ „ПЧелИца“
17510 Владичин Хан
Ратка Павловића бб
тел. 017/473-333, 473-658

Васпитач у предшколској
припремној групи у забавишту
на одређено време до завршетка
програма за радну 2012/2013.
годину (07.06.2013)

УСЛОВИ: 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) - васпитач, у складу са законом, као и услови предвиђени
чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања и да
имају држављанство Републике Србијеважи само за васпитача.

Благајник-административни
радник
УСЛОВИ: завршена виша економска
школа-VI степен стручне спреме, економског смера.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију новог извода).
Потврду да лице није осуђивано прибавиће установа по службеној дужности,
од Министарства унутрашњих послова,
а кандидати који испуњавају услове

конкурса биће подвргнути провери психофизичких способности код надлежне
установе за послове запошљавања у
Врању, сходно члану 130 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (важи само за васпитача).
Лице које буде изабрано по конкурсу дужно је да приложи лекарско уверење о здравственој способности, приликом заснивања радног односа. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве се подносе на адресу установе, са назнаком: „За
конкурс“.

вршАц

ПоЉоПрИвредна
школа „вршац“

26300 Вршац, Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058
тел/факс: 013/807-589

Наставник историје

са 45% радног времена
УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, професор историјегеографије.

Руковалац парних котлова
УСЛОВИ: III или IV степен стручне
спреме, положен испит-курс за руковаоца термоенергетским постројењима
(руковалац парним котловима на гас);
положен испит-курс из противпожарне
заштите.
ОСТАЛО: Потребна документација:
пријава на конкурс, оверена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије. Лекарско уверење да

посао се не чека,
посао се тражи
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има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси кандидат који буде изабран,
а пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани у
складу са законом, прибавља школа
по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Сва уверења, осим
новог обрасца извода из матичне књиге рођених и копије дипломе, не смеју
бити старија од 6 месеци и документа
морају бити у оригиналу или у овереним фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“, лично или
препорученом поштом.

ПонИштење дела
конкурса
основна школа
„јован јовановИЋ змај“
26370 Хајдучица, Валентова 3
тел/факс: 013/864-103

Конкурс
објављен
26.12.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: дипломирани дефектолог-олигофренопедагог. У осталом делу конкурс
је непромењен.

ош „досИтеј
оБрадовИЋ“

26360 Пландиште
Војводе Путника 60
тел. 013/861-062, 861-615

Домар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
браварске, дрвне или електро струке и
услови предвиђени чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11). Доказ који се тиче неосуђиваности за кривична дела прибавља
школа, а доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са
ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе, уверење
о држављанству, извод из матичне
књиге рођених. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити
на горенаведену адресу.

ош „вук караЏИЋ“

ош „дуБрава“

Наставник хемије

на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: дипломирани хемичар; професор хемије; професор хемије и физике;
професор хемије и биологије; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој;
дипломирани физикохемичар.

Наставник математике

на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: дипломирани математичар
или професор математике.
ОСТАЛО: да кандидати нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања (утврђује школа); да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: краћу биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (издато
у последњих 6 месеци, у оригиналу или у
овереној фотокопији), извод из матичне
књиге рођених (у оригиналу или у овереној фотокопији) и уверење надлежног
суда да нису осуђивани. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прилаже се приликом закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе или на горенаведени број телефона.

ВАшА ПРАВА АДРЕСА:

http://www.nsz.gov.rs/
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26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701
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нсЗ позивни
центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

19350 Књажевац
Ивана Милутиновића бб
тел. 019/739-606

Административни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има најмање IV
степен стручне спреме, гимназија или
средња економска школа; да је лице
коме је извршена категоризација или
друго лице коме је утврђена инвалидност у складу са законом; да није
осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених;
решење надлежног органа о извршеној
категоризацији или утврђеној инвалидности; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству);
оверен
препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа.
Директор ће по истеку рока за пријављивање, по прибављеном мишљењу
Школског одбора, извршити избор кандидата, у року од 8 дана од дана прибављања мишљења, о чему ће изабрани кандидат бити писмено обавештен.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

основна школа
„дИмИтрИје тодоровИЋ
каПлар“
19350 Књажевац, Лоле Рибара 12
тел. 019/731-004, 731-431

Професор хемије

за рад у матичној школи и
издвојеном одељењу школе у Вини
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме
у наведеном занимању, да кандидат
испуњава услове из чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012). Уз пријаву приложити: оверену копију дипломе или уверења о стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), као и
краћу биографију. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року од осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.
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теХнИЧка школа

ЗрењАнин

19350 Књажевац
Карађорђева 52
тел. 019/730-350

ош „Ђура јакшИЋ“

Наставник социологије и
филозофије

Наставник математике

са 75% радног времена

Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу са чл. 120 и чл.
8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 52/2011...). У погледу стручне
спреме, кандидати треба да испуњавају
услове 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, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005,
6/2005, 2/2007, 4/2007, 13/2007, 7/2008,
10/2008 и 11/2008). Кандидати треба да
имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
држављанство Републике Србије. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају доказ о испуњености услова у
погледу стручне спреме и уверење о
држављанству. Здравствено уверење
достављају кандидати пре закључења
уговора о раду, а доказ да кандидат
није осуђиван за наведена кривична
дела прибавља школа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а

са 40 сати недељно (100% радног
времена)
УСЛОВИ: Поред општих услова за
пријем у радни однос, утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09),
кандидат треба да испуњава и посебне
услове утврђене у члану 120 и члану
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11), у члану 3 став
1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/12): 1) најмање 15 година (општи
услов); 2) да има одговарајуће високо
образовање које је стечено: на студијама другог степена (мастер академске
студује, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
лице из става 1 и 2 ове тачке 2 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, јер наставу и
друге облике образовно-васпитног рада
у предметној настави може да изводи

лице које је стекло високо образовање:
професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику
економије, професор информатике математике, дипломирани математичар
- астроном, дипломирани математичар
- примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи
геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор
математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер
професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар
- мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани
математичар - професор математике,
дипломирани математичар - теоријска
математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом:
Основи геометрије), професор хемије
- математике, професор географије математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер, треба да имају
завршене основне академске студије
на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије)
или двопредметне наставе математике
и физике, односно математике и инфор-

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих
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матике; 3) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 4) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 5) да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити радну биографију, а
кандидат је дужан да обавезно достави следећа документа: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ о одговарајућем
високом образовању (оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте
образовања) и доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом 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 (у форми доказа који изда
високошколска установа); уверење о
држављанству (оригинал или оверена
копија). Лекарско уверење (оригинал
или оверена копија) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Извештај из казнене евиденције
МУП-а школа прибавља по службеној
дужности. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току
рада. Доказе о испуњености услова под
тач. 1, 2 и 5 кандидат обавезно подноси уз пријаву на конкурс, под тачком
3 изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду, а доказ под
тачком 4 прибавља школа. У поступку
одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника, директор
врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких
способности, у року од осам дана од
дана истека рока за подношење прија-

ва. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата провере, директор прибавља мишљење органа управљања. Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од осам дана од
дана добијања мишљења органа управљања. Копије докумената морају бити
уредно оверене и школа их не враћа.
Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс, са траженом документацијом и назнаком на коверти: „За
конкурс“, слати на адресу школе.

Чистачица

са 40 сати недељно (100% радног
времена)
УСЛОВИ: Поред општих услова за
пријем у радни однос, утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09),
кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 25 Правилника о организацији и систематизацији послова: 1) најмање 15 година
(општи услов); 2) да има одговарајуће
образовање: завршена основна школа;
3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 4) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 5) да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити радну биографију, а
кандидат је дужан да обавезно достави

следећа документа: извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена
копија); доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија сведочанства о завршеној основној школи);
лекарско уверење (оригинал или оверена копија, пре закључења уговора
о раду); извештај из казнене евиденције ПУ (школа прибавља по службеној
дужности); уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија). Услови тражени овим конкурсом доказују
се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказе о
испуњености услова под тач. 1, 2 и 5
кандидат обавезно подноси уз пријаву
на конкурс, доказ под тачком 3 изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду, а доказ под тачком 4
прибавља школа. Копије докумената
морају бити уредно оверене и школа
их не враћа. Рок за подношење пријава
са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс, са траженом документацијом и назнаком на
коверти: „За конкурс“, слати на адресу
школе.

ИсПравка конкурса
ош „серво мИХаЉ“
23000 Зрењанин

Конкурс
објављен
16.01.2013.
године у публикацији „Послови“,
мења се у делу: одговарајуће образовање: IV степен стручне спреме,
средња школа економског смера.

Клубови за
тражење посла
Сигуран наступ на
тржишту рада
информишите се код
свог саветодавца
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основна школа
„соња марИнковИЋ“

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Наставник математике

са 90% радног времена, у
одељењима на мађарском наставном
језику, за рад у издвојеном одељењу
у Михајлову
УСЛОВИ: Општи услови: у радни однос
у установи 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 правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Под
одговарајућим образовањем сматра
се високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично
тумачење и 97/2008), почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра
2005. године. Наведена лица морају
имати образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за

теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство
и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије,
професор информатике - математике,
дипломирани математичар - астроном,
дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер
математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и
физике, мастер професор математике и
информатике, мастер професор физике
и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани
професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани математичар
- професор математике, дипломирани
математичар - теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике,
професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер,
дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломиранимастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике или
примењене математике (са положеним
испитом из предмета: Геометрија или
Основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике, односно
математике и информатике. Посебни

услови: пошто се образовно-васпитни рад остварује на мађарском језику,
лице мора да има доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад, односно да приложи доказ да је
стекло средње, више или високо образовање на мађарском језику или да је
положило испит из мађарског језика по
програму одговарајуће високошколске
установе. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса
бодова; доказ о знању мађарског језика
за образовно-васпитни рад на мађарском језику. Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 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, школа прибавља по службеној дужности. Фотокопије приложених докумената морају
бити уредно оверене. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
са доказима о испуњавању услова, са
назнаком: „Пријава на конкурс“, доставити на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикАсАн
одговор нА
зАхтеве клијенАтА
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ош „др Бошко вреБалов“
23270 Меленци, Српских владара 63

Спремачица

на одређено време до повратка
одсутне запослене
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 24 до 26 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.
24/05, 61/05 и 54/09), чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11), као и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ
„Др Бошко Вребалов“ Меленци. Кандидат треба да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: копију сведочанства о завр-

шеној основној школи и уверење о
држављанству. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима прилаже се приликом закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа. Рок за подношење
пријава са доказима о испуњавању
услова конкурса је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“.

Наставник немачког језика
у другом циклусу основног
образовања и васпитања

на одређено време до повратка
одсутног запосленог, са 22% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 24 до 26 Зако-

на о раду („Службени гласник РС“, бр.
24/05, 61/05 и 54/09), чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11), чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012), као и одредбама Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Др Бошко
Вребалов“ Меленци. Кандидат треба да
има одговарајуће образовање стечено
на студијама другог степена у складу са
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система

Друштвена
одговорност

људи су мера
успеха
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образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. На основу чл. 3
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из немачког језика може да
изводи лице које је стекло високо образовање: 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).
Лице из наведеног члана мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат треба да
приложи: пријаву на конкурс; оверену
копију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству; уверење
високошколске установе о стеченом
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. У
поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника,
директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од осам
дана од дана истека рока за подношење
пријава. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих

поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата провере, директор прибавља мишљење органа управљања. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава
са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурсна документација се не
враћа. Пријаве се достављају на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“.

ош „светИ сава“

23210 Житиште, Трг ослобођења 2
тел. 023/821-115

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред законом прописаних
услова, кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 8 став 2 и 3 и чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011), као и услове из Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012). Уз пријаву
кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања конкурса.

основна школа
„досИтеј оБрадовИЋ“
Бочар, Трг ослобођења 4

Шеф рачуноводства

за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове, односно да има
одговарајуће образовање: дипломирани економиста-мастер или дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, као и
лице које има високо образовање на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или
више образовање економског смера, са
стручним звањем из области рачуноводства; лекарско уверење; уверење
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања и да
има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (нови
образац), оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење кандидат ће
доставити пре закључивања уговора о
раду, а доказ о некажњавању прибавља
школа. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на адресу школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити на број телефона: 023/789-209.

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
Предузетничке идеје
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Поставите
питања

ЗнАње вАжније
од ЗвАњА

Телефон:
011/29 29 509

Дипломирала сам на државном правном факултету, по тзв. старом пропро
граму академских студија, у трајању од 4 године. По Закону о високом
образовању, студенти који су завршили академске студије изједначени
су са онима са мастер програма. На мојој дипломи пише да сам дипдип
ломирани правник. Мој факултет издаје уверење о изједначавању попо
лазника по старом програму са мастер програмом. Интересује ме да ли
на основу овог уверења могу захтевати од свог референта у служби за
запошљавање да ме евидентира као „мастер“ или ипак морам доћи до
друге дипломе, на којој ће писати управо „мастер“ звање, за шта је попо
требно уплатити велику суму новца.
Пријављивање лица на евиденцију се врши на основу јединственог матичног броја грађаграђа
на, као и према месту пребивалишта, а подаци као што је образовање уносе се на основу
података из докумената које лице доставља на увид (диплома, уверење). У конкретном
случају, вама ће се евидентирати управо податак који пише на дипломи. Национална
служба за запошљавање не додељује звања и не одлучује о називима. У циљу пружања
помоћи лицу у запошљавању веома је битно да се јасно прецизира на којим пословима
лице може радити, односно за које послове је заинтересовано да му се посредује, а услове
за запошљавање поставља послодавац, између осталих и о образовном профилу који је
неопходан. Лице приликом конкурисања и запошљавања послодавцу доставља диплодипло
му/уверење као доказ о завршеној школи, тако да то што би саветник за запошљавање
у евиденцију лица нпр. и написао „мастер“, апсолутно не игра никакву улогу, нити се то
може узети као доказ код послодавца или можда код других институција.
Такође, напомињемо да пријављено лице на евиденцији НСЗ на свој захтев за потребе
достављања информације о статусу незапослености другим органима/институцијама,
може добити уверење о вођењу евиденције - уверење о вођењу евиденције не садржи
податак о стеченом образовању, већ само личне податке, као што су име, презиме, адреса,
ЈМБГ и др. Уверењем о вођењу евиденције се само доказује статус незапосленост, односно
период трајања евиденције.

Адреса:
Послови - Национална
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд
e-mail:
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Јављам се се Косова и Метохије, где као повратник живим од 2005. гого
дине. Стање је неподношљиво, те сам решио да се преселим у Србију.
Остварујем право на привремену накнаду. Да ли ће оно бити настављено
по пресељењу у Србију? Коју документацију је неопходно приложити?
Корисник привремене накнаде који има пребивалиште на територији Косова и Метохије,
може променити место становања на начин како је то прописано чл. 4 и 9 Закона о пребипреби
валишту и боравишту грађана („Сл. гласник РС“, бр. 87/11). Наиме, сваки пунолетни грађаграђа
нин је дужан да пријави своје пребивалиште надлежном органу унутрашњих послова у
року од осам дана од дана настањења на адреси на којој пријављује пребивалиште, с тим
да пријава пребивалишта на новој адреси становања уједно значи и одјаву претходног препре
бивалишта на територији Републике Србије.
Тумачећи прописе којима је регулисана исплата привремене накнаде, можемо закључизакључи
ти да промена пребивалишта не значи престанак исплате привремене накнаде. Уколико
корисник привремене накнаде одлучи да промени пребивалиште, дужан је да о томе обавести надлежну филијалу Националне службе за запошљавање преко које му се исплаћује
привремена накнада.
Такође, корисник је у обавези да након промене пребивалишта достави филијали Националне службе за запошљавање у месту новог настањења уверење надлежног органа
унутрашњих послова о његовом новом пребивалишту.
Радио сам у државној установи 2 године и имао бенефицирани радни
стаж. Остао сам без посла у мају 2011. године. Нисам се пријавио на
евиденцију НСЗ, а ни радну књижицу нисам узео од послодавца. Да ли
имам право да се сада пријавим на евиденцију незапослених и могућмогућ
ност да примам новчану накнаду?
Новчана накнада је право из осигурања за случај незапослености и остварује се по законом
предвиђеним условима. Један од њих је да се незапослено лице пријави на евиденцију и
захтев за остваривање права поднесе у року од 30 дана од дана престанка радног односа.
Законом је прописана дужина трајања права на новчану накнаду, која за 2 године стажа
осигурања износи 3 месеца, али како је од дана престанка осигурања протекао дужи пепе
риод од оног за који би новчана накнада припадала, то тренутно не испуњавате услове за
остваривање овог права.
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Потписан протокол између служби за запошљавање Немачке и Србије

СИГУРАН ПУТ
ДО ПОСЛА У ИНОСТРАНСТВУ
Отворене су могућности за запошљавање радника за здравствену негу у болницима и домовима за стара лица
на територији Немачке. Пројекат подразумева и припрему радника у Србији за одлазак у Немачку, као и подршку
приликом интеграције на радном месту

У

Србији више од 14.000 лекара и медицинског особља
тражи посао, а великом броју у последње време се
нуди могућност за рад у иностранству, и то уз посредовање Националне службе за запошљавање (НСЗ). За
наше стручњаке су највише заинтересоване немачке
клинике, јер у овој земљи већ дуги низ година постоји недостатак медицинског особља, пре свега у болницама и домовима за
стара лица. С озбиром да се ради о великом броју упражњених
радних места, Савезна агенција за запошљавање Немачке је
покренула иницијативу потписивања уговора који би омогућио
запошљавање наших медицинских радника у тој развијеној
земљи Европске уније. Споразум о посредовању у привременом
запошљавању српских радника у Савезној Републици Немачкој
потписали су Моника Варнхаген, директор немачке Централе
за рад са странцима и стручно посредовање и Дејан Јовановић,
директор Националне службе за запошљавање, у присуству амбасадора Савезне Републике Немачке у Србији Хајнца Вилхелма и државног секретара Министарства рада, запошљавања и
социјалне политике Драгог Видојевића.
„С обзиром да у овом тренутку нисмо у стању да послодавцима посредујемо квалификовану и квалитетну радну
снагу, одлучили смо да се обратимо земљама које имају добре раднике, а који у својој земљи не могу ни у перспективи
да нађу посао. Србија је прва земља са којом смо потписали
овакав споразум. Он је користан за све стране - послодавци из
Немачке добијају квалификовану радну снагу која им већ го-

Заштита радника
Уколико Национална служба за запошљавање посредује у
запошљавању, дужна је да обезбеди заштиту лица у поступку
запошљавања у иностранству, односно да се обезбеди минимум права по закону о раду те земље. Заштита лица која се запошљавају у иностранству подразумева обезбеђивање дозволе
за рад и боравак у иностранству, трошкове општих, санитарних
и специјалистичких здравствених прегледа и издавање уверења о здравственој способности, трошкове превоза, информисање о условима живота и рада у иностранству, информисање
о правима и обавезама по основу рада, закључивање уговора о
раду пре одласка у иностранство и друга уговорена права. Посредовањем за запошљавање у иностранству могу да се баве
и приватне агенције за запошљавање, које су добиле дозволу
за рад од министарства надлежног за послове запошљавања.
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динама недостаје, у Србији се смањује незапосленост радника
овог профила, док медицински радници добијају могућност да
започну живот у једној од најразвијенијих земаља света“, рекла
је Моника Варнхаген, наглашавајући да је Немачка организација за техничку сарадњу (GIZ) задужена да одабране раднике
припреми за одлазак, што подразумева и курсеве језика, и да
их потом подржи у првом периоду рада у Немачкој, како би се
лакше интегрисали у друштво и радну средину.
Овим споразумом Немачка служба се обавезује да провери
кредибилитет послодаваца пре започињања поступка посредовања и припреми двојезичне уговоре о раду. Када се говори о
условима рада и боравка у Немачкој, овај споразум предвиђа
да су услови исти као и за све раднике који легално бораве у
тој држави, независно од држављанства, и који обављају исту
врсту послова у оквиру система здравствене заштите.
“Споразумом стварамо могућност да наши медицински
радници, којих је око 12.000 на евиденцији незапослених, дођу
до квалитетног посла у Немачкој, уз максималну подршку и
заштиту. Већ је договорено запошљавање око 250 радника, а
очекује се да ће пут Немачке први радници кренути већ у априлу, након завршетка припрема и аплицирања кандидата на огласе. Договорено је да бруто плата у почетку буде око 2300 евра,
уз повећање по полагању државног испита“, рекао је Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање, напоменувши да је први корак прецизирање услова према потребама
послодаваца и пријављивање заинтересованих кандидата. Он је
нагласио да ће НСЗ настојати да овај модел сарадње успостави
и са осталим државама које могу да понуде квалитетне послове
нашим радницима, а да ће се успешна сарадња са Немачком
свакако наставити.
„Ово је само почетак сарадње наших земаља у области запошљавања. Упознати смо са ситуацијом на вашем тржишту
рада и желимо да ангажујемо раднике који се у Србији теже
запошљавају. Не желимо да стручни радници, који су Србији
неопходни, напуштају своја радна места како би отишли у Немачку због бољих услова. Зато се овај споразум ограничава на
здравствено особље“, нагласио је Хајнц Вилхелм, амбасадор Савезне Републике Немачке у Србији.
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Знање немачког алфа и омега

Размена радне снаге са Немачком, чланицом Европске
уније, изузетно је значајна, посебно због чињенице да је незапосленост у овом делу региона веома висока. Партнери из Немачке препознали су да имамо квалификоване, вредне и квалитетне раднике.
„Немачка је већ деценијама пожељна дестинација за наше
раднике, јер пружа добре услове живота и рада. Њихови стандарди су и наш извор инспирације како треба уредити друштво.
Овај споразум је корак у правом смеру, и надам се да ће отворити пут и незапосленима Србије других профила и степена
образовања да пронађу сигуран пут до посла у Немачкој“, рекао је државни секретар Министарства рада, запошљавања и
социјалне политике Драги Видојевић.
Легалан рад у било којој држави, а не само у Немачкој, подразумева да је радник обавезан да пре одласка у иностранство
потпише са послодавцем уговор о раду, који му потом омогућава да легално добије радну и боравишну дозволу у тој држави.
Овакав начин запошљавања прописују не само међународне
конвенције, већ и Закон о запошљавању и осигурању за случај
незапослености. Одредбе овог споразума предвиђају сарадњу у
поступку посредовања, која подразумева информисање Националне службе од стране немачког партнера о слободним радним местима, појединостима које су тичу услова радног места
и језичким предусловима.
ЦЗИ

Ригорозна процедура
Национална служба за запошљавање је у последње две и
по године посредовала у запошљавања наших држављана, пре
свега медицинског особља, за рад у Немачкој. Поступак посредовања се обављао увек на захтев немачких послодаваца,
који су морали да прођу ригорозну процедуру у својој држави,
која подразумева претходно добијање сагласности од стране
надлежних служби за запошљавање и имиграционих служби
Немачке, како би уопште могли да започну поступак тражења
радне снаге. Током прошле године у Немачкој је запослено 18
грађана Србије: 2 лекара опште медицине, један лекар опште
медицине на специјализацији из неуропсихијатрије и 15 медицинских сестара. У току је процедура избора лекара специјалиста или лекара на специјализацији за 46 упражњених радних
места из области анестезиологије, гинекологије и акушерства,
неурологије... Понуђене бруто плате се крећу у распону од 3.800
до 6.300 евра.
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Због недостатка лекара и осталог медицинског особља у
болницама, Немачка све више „увози“ ту врсту стручњака из
земаља југоисточне Европе.
„Лекари и медицинске сестре из источне и јужне Европе
су стручни, али одлучујуће је то колико добро владају језиком.
То је алфа и омега“, рекао Силвио фон Ентрес, руководилац
„Академије“ у граду Марлу. То је једна од бројних фирми у Немачкој које су се специјализовале у посредовању при ангажовању стручног особља за болнице.
Осим у земљама југоисточне Европе, као што су Румунија,
Грчка, Хрватска, Србија, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина, особље најчешће проналазе и у Пољској и Русији. Откако је
наступила криза евра, много је и заинтересованих лекара из
Шпаније.
Захваљујући закону који је на снагу ступио 1. априла 2012,
а којим се признају професионалне квалификације стечене
у иностранству, додела лекарских дозвола за рад у Немачкој
више није строго везана уз поседовање одређеног држављанства. Ипак, док је лекарима из земаља чланица Европске уније
потребно само да докажу да довољно добро знају језик, њихове
колеге које долазе ван граница ЕУ да би добиле дозволу за рад,
морају да положе испит о еквивалентом медицинском знању.
При томе се проверава да ли постоје „значајне садржајне разлике“ између знања стеченог у Немачкој и квалификација које
је лекар добио у својој земљи, односно, да ли му се у Немачкој
признаје диплома коју је стекао у иностранству.
Фон Ентрес каже да лекари који долазе ван Шенгенске
зоне морају прво да затраже визу са радном и стручном дозволом. То значи да прво морају да пронађу радно место, а да ће
тек онда бити покренут поступак признавања квалфикација.
Пре него што приступе испиту о еквивалентом медицинском
знању, страни лекари редовно пролазе такозвану фазу прилагођавања и утврђивања.
„Током тог времена могу да раде и зарађују, али увек ограничено и под надзором одговорног лекара“, каже Ентрес.
Након шест до 12 месеци, већина страних лекара осећа се
спремним да изађе на испит. Лекар може сам да одлучи када
ће се пријавити за испит. Занимљиво је да се при провери квалификација за специјалисте урачунава и медицински, радни
период из њихових домовина.
Немачки језик не мора обавезно да се учи у Немачкој. Лекарима курсеве језика нуди све више посредника у њиховим
земљама, а након припремних курсева добијају могућност да
похађају додатне, у Немачкој. На тим курсевима уче речник
и комуникацију потребну у свакодневном болничком животу,
вежбају се разговори са пацијентима, учи се писање дијагноза,
налаза и отпусних листа.
Страни лекари у Немачку радо долазе и због специјализације.
„Није овде само плата боља од оне у мојој домовини, већ и
могућности даљег усавршавања“, каже Ашхот Геворков. Он је
као неурохирург 12 година радио у Санкт Петербургу и нада се
да ће нова искуства моћи да стекне и у Немачкој.
Током припремних курсева лекари имају и могућност
праксе у болницама.
„То је врло популарно међу клиникама са којима сарађујемо. Од тога обе стране имају корист: болница може да упозна
новог лекара, а он да без додатног притиска који има кад конкурише за посао, покаже своје способности“, каже Силвио фон
Ентрес.
Такав модел функционише. Након курсева језика, већина
лекара проналази посао у Немачкој, преноси „Дојче веле“.
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Подршка почетницима у приватном бизнису

НОВИ СТАНАРИ
БИЗНИС ИНКУБАТОРА
У Бизнис инкубатор центар у Нишу уселила се друга генерација предузетника, што значи да је овај пројекат
подстицања развоја малог и средњег предузетништва већ оправдао очекивања

Б

изнис инкубатор центар у Нишу (БИЦ) основан је пре
седам година, као први у Србији, са циљем да се иницира и помогне пословање малих и средњих приватних предузећа у Републици. И поред сумњичавости
која прати сваки нови пројекат, у напуштену халу Машинске индустрије Ниш ушло је тринаест малих предузетника.
По уговору, након три године напустили су просторије БИЦ-а
и наставили пословање у својим или изнајмљеним просторијама. Само једном предузетнику посао није кренуо, па је напустио пројекат пре времена. Након двогодишње паузе, која је
искоришћена за реконструкцију инфраструктуре, Градско веће
Ниша је у фебруару прошле године одобрило нови трогодишњи
циклус и у инкубатору већ послују нови мали привредници. Да
је пројекат оправдао постојање говори и податак да у другој
генерацији има скоро двоструко више станара - укупно 24, од
којих тринаест у производњи.

Најуспешнији
Пословни и технолошки инкубатори постају важан инструмент за развој (првенствено регионални) током деведесетих година у Европској унији. Данас у свету постоји 4000, а у ЕУ
преко 900 различитих модела бизнис и технолошких инкубатора, у земљама у транзицији око 250, а на том пољу посебно је
развијена Пољска, са 56 инкубатора. У свету се најуспешнијим
сматрају пословни инкубатори у којима се подржавају мала
предузећа настала на бази трансфера знања и технологија из
истраживачког сектора. Класични пословни инкубатори имају,
пре свега, локални значај и карактер (бржи економски развој,
стварање нових радних места, отварање нових предузећа и
повећање конкурентности кроз развој предузетништва). У развијеним земљама акценат је на инкубаторима који подржавају иновативна предузећа, у високотехнолошким областима.
Овакви инкубатори често су смештени уз универзитете или у
оквиру научно-тенолошких паркова.
Први бизнис инкубатори у Европи успостављени су почетком осамдесетих у Енглеској и Немачкој. Случај Берлина
је посебно занимљив, зато што је први инкубатор у Немачкој
успостављен новембра 1983. године, под називом Берлински
центар за иновације и нова предузећа. Ова иницијатива потекла је са Техничког универзитета у Берлину и заснована је
на искуству из области трансфера технологије, са циљем да
се промовише сарадња између малих и средњих предузећа и
универзитета. Данас у Немачкој има преко 300 различитих модела бизнис инкубатора.
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„Први инкубациони циклус је завршен позитивно и радује
чињеница да је неколико фирми чак наставило извозни посао.
Они сада имају своје пословне просторе, снашли су се и раде.
За разлику од прве генерације, у којој су била предузећа из
области лаке машинске индустрије, сада су ту произвођачи намештаја и текстилци који шију за индустрију намештаја, јер то
сада тржиште више тражи. Новина је да Бизнис инкубатор центар неће пружати услуге само станарима, већ проширује своју
делатност и на удружења, кластере, на све заинтересоване. Циљ
нам је да будемо сервис, нека врста инфо пулта свим малим
и средњим предузећима у региону. Друга новина је оснивање
Студија за дизајнере који ће такође бити услужни центар, не
само станарима, већ и предузећима ван инкубатора. Арт студио ће омогућити повезивање и сарадњу са дизајнерима који
ће осмишљавати изглед појединих производа и маркетиншки
наступ на тржишту“, каже за „Економетар“ Јасна Стевовић, директорка БИЦ Ниш, и напомиње да су сада услови још повољнији, јер је извршена санација инфраструктуре, крова, грејања,
електроинсталација. Први станар друге генерације уселио се у
јуну 2012. године. Усељавање ће бити завршено
идућег месеца, кад се окончају сви радови
на обнови инфраструктуре.
Поред производних предузећа, ту
су сада и канцеларије шест организација и удружења, као што су „Слободна зона“, једна продуцентска кућа,
кластери. Број запослених креће
се од један до седам и када се сви
уселе, у бизнис инкубатору биће
укупно педесет радника.
Јасна Стевовић истиче да
овде нису искључиво почетници у
бизнису, јер има и оних који су већ
радили, али им је потребан додатни
простор, као и логистичка подршка
да би били успешнији.
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Удруживање знања
Бизнис инкубатор је врста пословног удружења чија је
сврха да пружи подршку процесу оснивања успешних нових
предузећа путем пружања одређених услуга, у које може спадати: простор инкубатора, заједничке услуге (секретаријат,
канцеларијска опрема, књиговодство, предузетничко саветовалиште, финансијски савети, итд), маркетинг и умрежавање.
Инкубатори се међусобно могу разликовати по начину на који
пружају услуге, по организационој структури, као и по типу
клијената.
Порекло концепта бизнис инкубатора може се препознати
у индустријским земљама Запада током седамдесетих и осамдесетих година прошлог века. Суочена са све вишом стопом
незапослености и другим последицама рецесије, индустријска
друштва су препознала потребу за свежим стратегијама промоције нових економских активности. Инкубатори се сматрају
посебно привлачним у земљама у транзицији, пошто помажу
при смањивању баријера за пословање, удруживањем знања и
смањивањем фиксних трошкова.

Један од првих станара Бизнис инкубатор центра у новом
циклусу је радња за израду плочастог намештаја. Власник Владан Ђорђевић се овим послом бави од 2005. године, али сматра
да ће овде имати услове да ојача и прошири производњу.
„Сматрам да уз подршку БИЦ-а могу да будем успешнији
и зато сам дошао. Сада имам већи простор, ширим производњу.
Запошљавам пет радника, планирам ускоро да примим још
једног“, рекао је Владан.
Иначе, станари бизнис инкубатора имају комплетну логистичку подршку у администрацији, опремљен пословни простор подељен на боксове од педесет до сто квадрата,
грејање, струју, воду, телефон, висок ниво обезбеђења зграде уз
видео надзор и алармни систем, салу за презентације, опрему
за фотокопирање. Овде могу да добију различите информације
о пословању - где и како могу да дођу до повољних кредита
или бесповратних средстава, о повезивању приватног сектора
код нас и у региону. Обезбеђено је заједничко представљање
на сајмовима, едукација, сарадња са институцијама државе,

градова и општина, као и са невладиним организацијама, рачуноводствене услуге и још много тога. У првој години простор
користе бесплатно, у другој плаћају 30 одсто надокнаде, а у
трећој симболичан закуп, као и своје режијске трошкове.
Бизнис инкубатор центар у Нишу основан је крајем новембра 2005. године. Био је то тест програма бизнис инкубације у Србији, какав у земљама Запада постоји годинама, а
Ниш је проглашен центром за развој малог и средњег предузетништва. Пројекат је покренут уз финансијску подршку владе Норвешке, у оквиру пројекта за развој приватног сектора у
Србији „Ентранс“ (Entrance). Бизнис инкубатор пружа сву логистичку подршку почетницима у пословању, као и онима који
већ имају неког искуства, али желе да га унапреде. Послује у
просторијама МИН-а, на површини од 2.700 квадрата, од чега
производња обухвата 2.100, а остало су канцеларије, тренинг
сале и хол са кафетеријом који служи и као салон за пријем
гостију и пословних партнера.
А.Б.

Међусобно повезивање
Следећи искуства земаља Европске уније, током протекле деценије и у земљама у региону и у Србији успостављени су бизнис инкубатори, чија је подршка предузетницима у почетној фази пословања
драгоцена. Међусобним повезивањем, бизнис инкубатори у Србији и
земљама региона лакше прескачу прве степенице развоја.
„Оно што су инкубатори за бебе, то су бизнис инкубатори за бизнис. Прве две, три године када направите предузеће, док прохода, док
профункционише, док продише, треба му помоћи, треба му подршка“,
каже Гордана Даниловић Грковић, директорка БИТФ-а, Београд.
Важно је међусобно поверење, али и тесна сарадња инкубатора
са локалном самоуправом, научним и међународним институцијама.
„Инкубатори морају да знају шта је потреба региона, али морају
да се прилагођавају, јер кад се промени сцена, онда мораш да идеш
на нове ствари, као што је иновација, додата вредност“, сматра Стојан
Горуп, директор Инкубатора у Сежани. Тако су се и мењали инкубатори. У Београду, Осијеку, Мурској Соботи, Тузли, сваки са по двадесетак
или више предузетника, са око 150 запослених и највише двоје у менаџменту, најпре су форсирали њихове производне програме. Данас
се све више окрећу студентима, попут тузланског Инкубатора који тесно сарађује са Електротехничким факултетом, на добробит и својих
станара. Од инкубатора пре седам година, до данашњег Парка, у БИТ
центру у Тузли били су фокусирани на информационо-комуникационе технологије, сарађујући са факултетима и бирајући најбоље
студенте, што би могао бити и пут ужичког бизнис инкубатора.
„Сад смо упознали тридесетак младих људи, будућих инжењера, од којих ће неки сигурно доћи код нас да раде у неко догледно
време“, каже Кристијан Смиљанић, из тузланског „Лефтона‘‘.
Успостављена је и сарадња Инкубатора у Севојну који има 9 станара и четрдесетак запослених, са ужичком Високом пословном
школом. Према речима, Милана Чолић, из Бизнис инкубатор центра у Ужицу, следећа инстанца је сарадња са дијаспором. Отварање
нових радних места, крајњи циљ свих инкубатора, важан је услов, следећи искуства других, за добијање средстава из фондова Европске
уније, за савладавање почетних препрека, попут изградње приступне саобраћајнице ужичком Бизнис центру.
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Политика важнија од животне средине

КЛИМАТСКА ДИПЛОМАТИЈА
Климатске промене нису више само питање заштите околине и еколошке свести. Овај термин обухвата
главне теме овог века: економски раст, енергетску безбедност, одрживу околину. Одлуке које се доносе у
мултилатералном климатском процесу утичу на будућност глобалних структура управљања

К

лиматске промене су постале веома озбиљан глобални
проблем с потенцијалним последицама, које ће, према
реалним проценама, имати такав интензитет и учесталост да ће превазићи могућности и способности људског друштва и природне средине да им се адекватно
прилагоде. Већ је уочен утицај климатских промена на природне
екосистеме, биодиверзитет, људско здравље и водне ресурсе поплаве и суше, а пројектовано је и његово повећање. Земље у
развоју највише ће осетити штету од климатских промена, с обзиром на недостатак финансијских и техничких капацитета да се
прилагоде, на пример суши, или да умање штету од поплава. Ако
се благовремено не предузму потребне мере адаптације, климатске промене постаће лимитирајући фактор у економском развоју
човечанства. Због свега тога веома је важно разумевање механизма ових појава и могућност предвиђања будућих промена.

Неодређена обећања
Климатске промене нису више само питање заштите околине и еколошке свести. Тај термин обухвата главне теме овог века:
економски раст, енергетску безбедност, одрживу околину. Истовремено, одлуке које се доносе у мултилатералном климатском
процесу утичу на будућност глобалних структура управљања.
Након неуспеха светског самита о клими 2009. године, у Копенхагену, готово 200 земаља се договорило да до 2015. раде на
глобалном споразуму о смањењу емисије гасова који изазивају
ефекте стаклене баште, који би ступио на снагу 2020. године.
На конференцији УН о клими у Дохи, одржаној крајем прошле
године, након продуженог заседања постигнут је договор о продужењу Протокола из Кјота, којим ће, међутим, бити покривено
само 15 одсто емисија гасова с ефектом стаклене баште на глобалном нивоу. Бројне земље у условима економског успоравања
нису показале спремност да брзо пређу са фосилног горива на
чистије енергије, попут соларне или еолске.
Усвојене су и одлуке које садрже неодређена обећања о финансијској помоћи сиромашним земљама у суочавању с климатским променама. Многе земље у развоју одбациле су споразум
као недовољан за успешну борбу против раста температура и подизања нивоа мора, што неке пацифичке острвске земље виде као
претњу њиховом опстанку.
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Дубока подељеност
Није се ни очекивало да на овој конференцији буде постигнут некакав глобални споразум о клими ради смањења емисија
гасова с ефектом стаклене баште, али преговарачи нису могли
да се сложе чак ни када је реч о неким мање важним питањима,
као што је повећање суме новца за помоћ сиромашним земљама
у борби против глобалног загревања или финализовање продужења важности садашњег Протокола из Кјота.
Сједињене Америчке Државе и друге развијене земље одбациле су нацрт споразума који је представљен, а неколико земаља
у развоју је такође указало да не могу да прихвате неке његове
параграфе, што говори о дубокој подељености која је карактерисала ове преговоре од њиховог почетка, пре две деценије, пренела
је агенција АП.
Једно од кључних неслагања било је око новца. Сиромашне
земље желе да се богате економије чврсто обавежу да ће им повећати помоћ за борбу против климатских промена на 100 милијарди долара годишње до 2020, што су оне генерално обећале
пре три године. Богате земље, међутим, сада нису биле вољне да
се обавежу на специфичне циљеве, позивајући се на светско финансијско превирање и притиске на њихове буџете.
Богате нације су 2009. обећале да ће обезбеђивати дугорочне финансије за помоћ сиромашнима да се преоријентишу на
чисту енергију и прилагоде расту нивоа мора и другим негатив-

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

лизоване земље да стабилизују емисије гасова стаклене баште,
а Протокол их обавезује да то ураде. Имајући у виду да су углавном развијене земље одговорне за тренутно висок ниво емисија
гасова стаклене баште у атмосфери, што је резултат више од 150
година индустријске активности, Протокол ставља тежи терет на
развијене земље, по принципу “заједничке али диференциране
одговорности”. Протоколом је покривено само 15 одсто светске
емисије гасова, пошто Канада, Јапан, Нови Зеланд и Русија нису
пристале на његово продужење.

ним утицајима глобалног загревања. Понудиле су 10 милијарди
долара годишње, у периоду од 2010. до 2012, обећавши да ће ту
суму повећати на 100 милијарди долара у 2020, али нису рекле на
који начин. Развијене земље су позване да се чврсто обавежу да
обезбеде повећане финансије за борбу сиромашних против климатских промена за период после 2012, али нису прецизирани
никакви годишњи циљеви.
„Забрињавајуће је што неке развијене земље, попут САД, не
желе да учине ништа више од изјаве - обећали смо 100 милијарди
долара у 2020“, указао је норвешки министар екологије Бард Солхјел. Норвешка, која је заштићена од финансијске кризе у еврозони, захваљујући својим огромним резервама нафте и гаса, подржава јасно прецизирање да ће цифре за помоћ бити постепено
повећаване до 2020.

Покривено свега 15 одсто
светских емисија гасова
Један од камена спотицања приликом финализације споразума о формалном продужетку важења Протокола из Кјота, односно споразума о смањењу емисија из богатих земаља, било је
питање да ли дозволити земљама да преносе вишкове дозвола за
емисије у следећу фазу споразума. САД се никада нису придружиле Протоколу из Кјота, док Јапан, Нови Зеланд, Канада и Русија
не желе да буду део продужења споразума, што значи да би он
покривао свега око 15 одсто светских емисија гасова с ефектом
стаклене баште. Земље света су поставиле рок до 2015. за постизање ширег споразума који би укључио и развијене земље и оне у
развоју које сада производе већину светских емисија.
Циљ климатских преговора УН је да се спречи пораст температура у свету за више од два степена Целзијуса у односу на
прединдустријски ниво. Најновији подаци УН, међутим, показују
да су температуре већ порасле око 0,8 степени Целзијуса изнад
тог нивоа. Најновије прогнозе Светске банке говоре да су температуре на путу да порасту за четири степена до 2100. Протокол из
Кјота из 1997. године, којим је ограничена емисија штетних гасова
у богатим земљама, истиче ове године, а његово продужење до
2020. године треба да премости јаз док се не донесе неки свеобухватнији споразум на глобалном нивоу. Кјото протокол се генерално види као први важан корак ка истинском глобалном режиму
за смањење емисија који ће стабилизовати емисије гасова стаклене баште и пружа основну структуру будућег међународног споразума о климатским променама. Кјото протокол је међународни
споразум повезан са Оквирном конвенцијом Уједињених нација
о климатским променама (УНФЦЦЦ). Главна разлика између
Протокола и Конвенције је што Конвенција подстиче индустрија-
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Скупо одлагање
Тренутно не постоји глобално, већ само регионална тржишта
угљен-диоксида. Тако ће у Европској унији ове године индустрија
за емисију угљен-диоксида изнад додељене квоте плаћати 6,7
евра по тони. Хитне мере за смањење емисије штетних гасова у
атмосферу повећале би шансе да се раст глобалне температуре
задржи у оквиру границе договорене на нивоу УН од два степена
Целзијуса изнад нивоа бележеног у време пре индустријске револуције.
„Ако се акција одложи за 10, 20 година, знатно се
смањују шансе да се оствари зацртани циљ раста температуре за
максимално два степена“, истакао је Кеиван Риахи (Keywan Riahi),
један од аутора извештаја Међународног института за примењену анализу система из Аустрије. У истраживању су учествовали и
стручњаци из Швајцарске, Немачке, Аустралије и Новог Зеланда.
Представљајући резултате истраживања базираног на 500 компјутерски разрађених сценарија, Риахи је рекао и да је општепознато да цена расте када се нека акција одлаже.
Риахи је истакао да је „тајминг“ смањења штетне емисије значајнији од других фактора, попут истраживања како раде
климатски системи, будуће тражње енергије, цене емитовања
угљен-диоксида или нових технологија у енергетици.
Истраживање је показало да би цена од 15 евра по тони за
емитовани угљен-диоксид, главни гас који доприноси стварању
ефеката стаклене баште, у овом тренутку значила и 60% шанси
да се глобално загревање заустави на испод два степена Целзијуса. Међутим, ако се буде чекало до 2020. године, да би шансе да
се раст температуре заустави у оквиру лимита биле 60%, тона
угљен-диоксида емитованог у атмосферу требало би да кошта
око 75 евра. Уколико би се акција света одложила до 2030. године,
граница раста за два степена Целзијуса, коју неки већ сматрају
недостижном, била би потпуно неостварива, без обзира на цену
за емисију угљен-диоксида.
Коментаришући резултате истраживања објављеног у часопису „Климатске промене у природи“, Стив Хартфилд-Додс (Steve
Hatfield-Dodds), из Заједнице научних и индустријских истраживачких организација из Аустралије, рекао је да се простор за борбу са климатским променама брзо сужава.
О лимиту од два степена Целзијуса за повећање глобалне
температуре владе широм света су се споразумеле 2010. године,
како би спречиле опасне последице климатских промена. Од како
је пре 200 година почела широка примена фосилног горива, температура је већ порасла за 0,8 степени Целзијуса.
У истраживању се указује и да тзв. зелене политике, попут
оних усмерених на ефикаснији јавни превоз или бољу изолацију
зграда, повећавају шансе да се испуни циљани раст температуре
до два степена. Позитивно на испуњење тог циља делују и нове
технологије у енергетици.
А.Б.
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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
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Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

покрАјинск
покрАјинскА
слУжбА ЗА
ЗАпошљАвАњe
ЗАпошљАвА

Нови Сад

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

покрАјинск
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ЗАпошљАвАњe
ЗАпошљ

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

