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Традиционалне годишње награде за корпоративну филантропију ВИРТУС 2012, додељене су шести пут, у више различитих категорија, као признање компанијама и предузећима која су током 2012.
године највише допринела општем добру, пружајући материјалну
или другу врсту подршке непрофитним акцијама или организацијама цивилног друштва. ВИРТУС конкурс организује Балкански фонд
за локалне иницијативе, уз финансијску подршку Америчке агенције
за међународни развој, у партнерству са Институтом за одрживе
заједнице и Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва
Владе Републике Србије.
Компаније се углавном опредељују да помогну решавање неких
социјалних питања и положаја маргинализованих група, али је велико интересовање и за заштиту животне средине. Неке компаније радије улажу у младе или културу. Обично су давања највећа тамо где
држава показује најмање интересовање или је најмање у могућности
да реши неки проблем.
Грађевинска сезона почеће најскупљим светским пројектом,
„Јужним током“, вредним 1,7 милијарди евра. Финансирање гасовода кроз Србију биће пројектно, а партнери, „Гаспром“ и „Србијагас“,
преко заједничког предузећа, трећину радова финансираће сопственим средствима, а остатак кредитима банака. За националног авиопревозника у овој години стижу први авиони на лизинг. На пролеће
почиње градња још две деонице ауто-пута Београд - Јужни Јадран,
интензивно се преговора за део Коридора 11, који ће Србију, преко
Пештера, повезати са Црном Гором, а најављени су радови и на регионалном Моравском путу, који ће повезивати магистралне међународне Коридоре 10 и 11. Министарство саобраћаја 2013. годину
најављује као ударничку на железничким правцима. Већ се граде
два важна објекта - нови Жежељев мост преко Дунава у Новом Саду и
мост преко Велике Мораве у близини Ћуприје.
Ако је судити по најавама, у Србију ће ове године бити уложено више од две милијарде евра страних инвестиција. Да Србија у наредном периоду мора да развија сарадњу са свима онима који желе
да уђу у право партнерство, од кога ће корист имати и једна и друга
страна, потврдила је недавно министарка за регионални развој и локалну самоуправу, Верица Калановић. Говорећи о новом флексибилном моделу инвестиција у Србији за наредни период, Калановићева
је на конференцији за новинаре рекла да он даје одговор на то са ким
Србија и на који начин жели да инвестира и где.
Зелена градња је одговор савремене грађевинске индустрије и
тржишта некретнина на растуће проблеме снабдевања енергије, доступности ресурса и очувања животне средине. У овој области Србија
хвата корак са светом. У том циљу, потребно је информисање и образовање домаћих професионалаца и целог тржишта о понуди, захтевима и стандардима зелене градње. Ту мисију има и друга по реду
Међународна изложба и конференција о одрживој градњи „Сербиа
грин билдинг експо 2013“ (Serbia Green Building Expo 2013), која ће се
у организацији Савета зелене градње Србије одржати од 27. фебруара
до 1. марта, у хали Белекспо центра на Новом Београду.
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„Бакина тајна“ најбоље дизајнирана
амбалажа на свету

НАЈВИШИ
СТАНДАРДИ
„Још увек нам је квалитет бољи од паковања.
Награде нам пријају, а поготово чињеница
да наше производе потрошачи брзо поједу,
док амбалажу дуго чувају“, каже Лазар
Игрутиновић, бренд менаџер у ‘’Фудленду’’.

Б

еоградска компанија „Фудленд“ (Foodlend), редизајнираном амбалажом бренда „Бакина тајна“, освојила је
награду за најбољу амбалажу на свету у категорији
хране - World Star. Светска организација за паковање ће
„Фудленду“ доделити награду 9. маја, у Сиднеју. Компанија „Фудленд“, пионир у производњи здраве и органске хране,
пажњу јавности привукла је 2008. године, када је на сајму у Барселони добила награду за најбољи сок на свету.
Основана је 1998. године, са седиштем у Београду и броји
преко 190 запослених. Данас је то стабилна и флексибилна компанија, с трендом сталног развоја, окренута потрошачу и његовим потребама. „Фудленд“ је постао прави домаћи, српски бренд,
присутан на тржиштима преко 25 земаља света (земље бивше Југославије, Молдавија, Русија, Украјина, Шведска, Холандија, Немачка, Француска, Аустрија, Велика Британија, Јапан, Хонг Конг,
Аустралија, УСА, Канада, Мађарска), нудећи све захтевнијим
купцима спој традиоционалног и савременог начина исхране.

Производни капацитети су смештени 250 километара јужно од Београда, у подножју планине Копаоник, која представља
еколошки очувану средину, изузетно богату шумским воћем. На
почетку се годишње обрађивало око 3.000 тона воћа и поврћа,
али та бројка је стално расла. Радну снагу (берачи, узгајивачи,
копачи, запослени на машинама) чини локално становништво,
углавном жене. Током сезоне компанија запошљава више од 200
људи. Већину воћа и поврћа набавља из поткопаоничке регије и
оближњих крајева Власине и Голије, чиме истовремено улаже у
неразвијена подручја.
Робна марка „Амфиса“ настала је 1999. године. Представља
концепт медитеранске дијеталне исхране заснован на преради
сировина и производњи готових производа. Развој „Бакине тајне“,
као робне марке, отпочео је 2003. године и донео нове трендове
у домену исхране. Традиционална рецептура и начин припреме,
свеже сировине без адитива и конзерванса, уз одређене иновативне елементе, основне су вредности ових производа.
Трећи бренд је „Тера органика“. Поседује све квалитете „Бакине тајне“, а с друге стране задовољава и високе стандарде органске хране.

Компанија „Фудленд“ је недавно у фабрици за прераду воћа
и поврћа у селу Игрош, код Бруса, отворила и нови погон, у који је
уложила 3,5 милиона евра. Том инвестицијом годишњи капацитет прераде воћа и поврћа у фабрици повећаће се на 6.100 тона.
Приликом отварања, директор „Фудленда“ Васо Лекић рекао је
да ће компанија остати посвећена производњи здраве хране и задржати традицију припреме производа домаће радиности, најављујући и ширење капацитета годишње прераде на 10.000 тона.
Министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић, истакао је да ће Влада Србије подржати све
извозне компаније које се баве производњом, како би се смањио
трговински дефицит.
„Уместо да производимо готове производе, ми смо извозили
сировине. Ова фабрика је прави пример како да се смањи спољнотрговински дефицит и повећа конкуретност“, казао је Љајић.
Према његовим речима, 40 одсто укупног извоза Србије чине житарице, воће и поврће, односно, сировине и полупроизводи.
Министарка регионалног развоја и локалне самоуправе, Верица Калановић, изјавила је да су успеси које постиже компанија
„Фудленд“ најава привредног раста и смањења буџетског дефицита. Она је нагласила да је политика Владе Србије да се против
кризе бори инвестицијама, конкурентним производима и запошљавањима.
СМЦ

Домаћи рецепт
Производи „Фудленда“ пронашли су пут до најпрестижнијих продавница света. Однедавно становници најелетнијих
крајева Париза могу да уживају у укусима „Бакине тајне“. Како
и не би, када је аутентичан укус и арома ручно браних воћних
плодова преточена у сласт јединствених укуса. Домаће слатко
се припрема у домаћем окружењу, на пећима на дрва, у великим отвореним посудама. Процес припреме слатког траје сатима и захтева велико умеће да би се добио квалитет и очувале
хранљиве материје из воћа.

Инвестиције у инфраструктуру

ПРОЈЕКТИ
од НациоНалНог зНаЧаја
Највећи пројекти очекују се у секторима енергетике и пољопривреде, али и сектору информационокомуникационих технологија. Грађевинска сезона ће почети најскупљим светским пројектом, „Јужним
током“, вредним 1,7 милијарди евра, а од великог значаја биће и улагање компаније „Ал Дахра“ из
Уједињених Арапских Емирата у пољопривреду

М

инистар природних ресурса, рударства и просторног
планирања у Влади Републике Србије, Милан Бачевић, најавио је прошле недеље да ће посебан закон о
„Јужном току“, којим ће тај гасовод бити проглашен
пројектом од националног значаја, бити усвојен до
краја јануара. „Све послове које српске компаније могу да обаве
на том пројекту - обавиће“, рекао је Бачевић и додао да такав договор постоји са Руском Федерацијом, као и да ће бити значајно
присуство неких руских компанија које су специјализоване за извођење и обављање те врсте стручних послова.

Регионална енергетска сила
Још половином децембра прошле године Влада Србије усвојила је Уредбу о утврђивању просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток“, а Републичка
агенција за просторно планирање организовала је и искоординисала рад свих релевантних субјеката и у најкраћем року урадила
Просторни план подручја посебне намене „Јужни ток“. Професионални приступ у изради овог документа, капиталног за Србију,
огледа се у избору обрађивача - Института за архитектуру и урбанизам Србије и ЈП “Завод за урбанизам Војводине“.
Поменута Уредба представљала је основ за доношење Закона
о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
ради изградње гасовода. Изградњом „Јужног тока“, према речима министра Бачевића, Србија ће постати регионална енергетска
сила и на тај начин ојачати свој политички и геостратешки значај.
Осим стабилног снабдевања гасом за Србију, „Јужни ток“ ће омогућити и даљу дистрибуцију тог енергента ка Републици Српској
и Хрватској.
Бачевић је најавио да ће Министарство природних ресурса,
рударства и просторног планирања, имајући у виду значај гасовода, и у наредном периоду активно учествовати у свим фазама његове реализације. Тако ће грађевинска сезона почети најскупљим
светским пројектом, „Јужним током“, вредним 1,7 милијарди
евра, чија дужина кроз Србију износи 472 километра. Финансирање гасовода кроз Србију биће пројектно, а партнери, „Гаспром“
и „Србијагас“, преко заједничког предузећа, трећину радова финансираће сопственим средствима, а остатак кредитима банака.
Прве испоруке гаса ка европским потрошачима очекују се 2015.
године, а држава ће само од транзита годишње зарађивати око
200 милиона евра.
Гасна веза Србије са Бугарском, такође, требало би да се гради 2013. Вредност посла је 80 милиона долара, а финансираће га
Србија, европски фондови и ЕБРД. Најављена је и градња подземног складишта гаса „Итебеј“, чији ће резервоар покривати трећину годишњих потреба Србије.
И Нафтна индустрија Србије улагаће око 500 милиона евра
годишње у наредне три године. Извоз Рафинерије „Панчево“ биће

око 400 милиона евра, а у плану је и реновирање 200 бензинских
станица широм Србије. Међу пројектима НИС су и Термоелектрана-топлана „Нови Сад“, као и инвестиција од 250 милиона евра
у ТЕТО „Панчево“. Ови послови би требало да буду завршени до
2015.

Ударничка година
За националног авио-превозника у овој години стижу први
авиони на лизинг - четири „ербаса“ и још четири АТР. У фебруару
ће бити потписан анекс уговора са француским произвођачем
авиона за набавку четири летелице, које ће бити испоручене 2015.
године, вредне око 170 милиона долара.
На пролеће почиње градња и још две деонице ауто-пута Београд - Јужни Јадран, од Обреновца до Уба и од Лајковца до Љига.
Вредност овог посла, који ће бити финансиран из кредита кинеске
„Ексим банке“ је 333 милиона долара. Интензивно се преговора
за део Коридора 11, који ће Србију, преко Пештера, повезати са
Црном Гором. Такође, најављени су радови на регионалном Моравском путу, који ће повезивати магистралне међународне Коридоре 10 и 11. Министарство саобраћаја 2013. годину најављује
као ударничку на железничким правцима. У изградњу и модернизацију пруга на железничком Коридору 10 потребно је уложити око 4,5 милијарди евра. Већ се граде два важна објекта - нови
Жежељев мост преко Дунава у Новом Саду и мост преко Велике
Мораве у близини Ћуприје. Почињу и радови на деоницама у дужини од око 110 километара, који ће бити финансирани средствима руског кредита. Настављена је и изградња београдске железничке станице Прокоп, што је омогућио кувајтски кредит од 25
милиона евра.

У тексту „У складу са животним веком“, који је објављен на четвртој страни публикације „Послови“, број
498-499, од 03. јануара 2013. године, погрешно је пренета информација да ће жене захтев за пензију
моћи да предају са 34 године и 4 месеца стажа, почев од 1. јануара 2013. Извињавамо се читаоцима и
напомињемо да је за подношење захтева за пензију уз минималну старосну границу за жене, потребно
имати 35 година и 4 месеца стажа осигурања.
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Ако је судити по најавама, у Србију ће ове године бити уложено више од две милијарде евра страних инвестиција. Највећи
пројекти се очекују у секторима енергетике и пољопривреде, али
и у сектору информационо-комуникационих технологија. Такође,
од великог значаја биће улагање компаније „Ал Дахра“ из Уједињених Арапских Емирата у пољопривреду, италијански „Геокс“
почиње изградњу објеката за производњу одеће и обуће у Врању,
док ће у Суботици градњу фабрике почети аустријски „Сваровски“.

Права партнерства
Да Србија у наредном периоду мора да развија сарадњу са
свима онима који желе да уђу у право партнерство, од кога ће
корист имати и једна и друга страна, потврдила је недавно министарка за регионални развој и локалну самоуправу, Верица Калановић. Говорећи о новом флексибилном моделу инвестиција у
Србији за наредни период, Калановићева је на конференцији за
новинаре рекла да он даје одговор на то са ким Србија и на који
начин жели да инвестира и где.
„Одговор је - са свима који у наредном периоду желе да са
нама праве партнерства у развоју инфраструктуре, кроз заједничко улагање и повољне зајмове који ће подразумевати најбржу
реализацију пројеката на територији целе Србије. Не можемо градити велике инфраструктурне пројекте, а запостављати регионе“,
рекла је Калановићева, истичући да Србија треба да сарађује и са
земљама ЕУ, са међународним финансијским институцијама, али
и са Русијом, Азербејџаном, Кином, Уједињеним Арапским Емиратима и свима који желе да уђу у право партнерство, од кога ће
користи имати и једна и друга страна.
И новац из ИПА фондова ускоро би могла контролисати
Влада Србије, уколико добије акредитацију за самостално управљање новцем из претприступних фондова ЕУ. То је приоритет
и Канцеларије за европске интеграције, а по добијању акредитације, надлежност за расписивање тендера, закључивање уговора,
плаћање и контролу трошења прећи ће са делегације ЕУ на Владу
Србије, истиче заменик директора Канцеларије Огњен Мирић.
„То је велика одговорност, јер ће свака неправилност бити
регистрована, а онда средства морају да се врате. Управо се сам
систем акредитује од стране ревизора Европске комисије који ће
проверити његову функционалност“, објашњава Мирић. Према
његовим речима, стицањем статуса кандидата отвара се могућност за коришћење и неких других средстава. У конкретном слу-

чају, очекује се да у оквиру ИПЕ 2013. године добијемо 10 милиона евра за подстицај пројеката у пољопривреди и развоју села.
„Услов је поново акредитација, тако да реализација ових
пројеката не би могла почети пре но што добијемо акредитовани
систем. Планирамо да први позив за те пројекте распишемо 2014.
године“, каже Мирић.
Говорећи о пројектима који би требало да поправе слику у
неразвијеним подручјима Србије, Мирић је истакао да се програм
под именом „ЕУ прогрес“ реализује у 25 општина јужне и југозападне Србије. Неке од активности које су спроведене у оквиру тог
програма су почетак изградње Индустријске зоне у Лесковцу, изградња обданишта у Рашкој и Центра за услуге у оквиру Општине
Трговиште.

Неки од интересантнијих програма за које грађани не знају
да су финансирани из фондова ЕУ су: попис становништва, попис
пољопривреде, вакцинисање животиња против беснила, што је
веома битно за извоз наших производа у ЕУ. Високо образовање,
такође, финансира се кроз програм ТЕМПУС, уз многе друге
пројекте.
Говорећи о проблемима у спровођењу програма, Мирић је
нагласио да ситуација иде на боље и да у региону предњачимо по
питању реализације. Када је реч о инфраструктурним пројектима, најчешћи проблеми су неспремна пројектно-техничка документација, нерешени имовинско правни односи, постојање планске документације где би инвестиција могла да буде реализована,
а у неким случајевима и недостатак сарадње између општина.
СМЦ

Позитиван сигнал
Разговори српских власти са представницима Међународног монетарног фонда (ММФ) о спровођењу макроекономске политике у
Србији, који се ускоро очекују, могу дати веома снажан и позитиван сигнал инвеститорима, изјавила је извршна директорка Савета страних инвеститора, Ана Фиртел. Она је оценила да ће став ММФ о економској ситуацији у Србији утицати на одлуке инвеститора који су већ
присутни у нашој земљи, али и оних који су заинтересовани за нова улагања.
„Постоји велики потенцијал за нове инвестиције у Србији у 2013. години, али конкретан резултат зависи од пословног окружења и
колико ће српска администрација бити спремна да ефикасно одговори на интерес инвеститора“, додала је Фиртел.
Суштински, конкурентност Србије ће зависити од брзине спровођења структурних реформи, побољшања пословне климе и напретка
у бољем спровођењу закона. Према њеним речима, на висину нових инвестиција утицаће и динамика процеса приватизације и решавање
проблема великих система, као што је Железара Смедерево.
Фиртел је рекла да је Влада Србије донела важне одлуке, али доста зависи од тога како ће се оне у пракси спроводити.
„Од тога колико ће влада бити доследна у остваривању постављених циљева, зависиће и поверење које инвеститори имају у предвидивост окружења, што суштински утиче на одлуке за нова улагања и пословање“, објаснила је Ана Фиртел.
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Награде за корпоративну филантропију - ВИРТУС 2012

питања С(а)веСти

Компаније су препознале потребу за изградњом партнерстава са
цивилним сектором. Најважнија питања могу се решити једино
синергијом актера и стратешким приступом решавању различитих
проблема од значаја за заједницу у којој компанија послује

Т

радиционалне годишње награде за корпоративну филантропију ВИРТУС 2012 додељене су шести пут, у више
различитих категорија, као признање компанијама и
предузећима која су током 2012. године највише допринела општем добру, пружајући материјалну или другу
врсту подршке непрофитним акцијама или организацијама цивилног друштва. ВИРТУС конкурс организује Балкански фонд за
локалне иницијативе (БЦИФ), уз финансијску подршку Америчке
агенције за међународни развој (УСАИД), у партнерству са Институтом за одрживе заједнице (ИСЦ) и Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ).

Инклузивна култура
Ове године је уведена и нова категорија ВИРТУС награде, која
се додељује компанији која је остварила значајан допринос на
пољу социјалног укључивања. У овој категорији ће бити награђивaне компаније која својом пословном политиком и политиком
друштвено одговорног пословања доприносе ширењу и развоју
инклузивне културе у својој заједници. Оваквим приступом компанија доприноси томе да се припадници осетљивих група осамостале и економски оснаже, што позитивно утиче како на њихове
и животе њихових породица, тако и на ширу заједницу.
„Сведоци смо да је протеклих шест година, како додељујемо
ВИРТУС награду, идеја корпоративне филантропије еволуирала,
тако да данас видимо да је све већи број компанија прихвата као
саставни део свог пословања. Ове године највише пријава је било у
категорији ‚партнерство између профитног и непрофитног сектора‘, што указује да су компаније препознале потребу за изградњом
партнерстава са цивилним сектором и свест да се најважнија
питања могу решити једино синергијом актера и стратешким
приступом решавању различитих питања од значаја за заједницу
у којој компанија послује”, изјавила је Миа Вукојевић, извршна ди-

Примери добре праксе

Добитници ВИРТУС награде за корпоративну филантропију
за 2012. годину су: Радио дифузно предузеће Б92 - главна награда за допринос на националном нивоу, „Лафарж“ Србија (LaFarge
BFC) - за допринос локалној заједници у којој компанија послује,
„Божић и синови“ д.о.о - за мало и средње предузеће, Сосијете женерал банка Србија (Societe Generale) - за дугорочно партнерство
профитног и непрофитног сектора, Банка Интеза - за подршку
најиновативнијем пројекту године, „Форма идеале“ - за допринос
социјалном укључивању, „еКапија“ - за медијски допринос, Сосијете женерал банка (Societe Generale) - за волонтирање.

Шта је филантропија?
Реч филантропија настала је од грчких речи „филос“
(пријатељ) и „антропос“ (човек) и обично се преводи као човекољубље, доброчинство, а описује и као добра воља према
људима и улагање напора да се учини добро. Широко је дефинисана и укључује сва добротворна давања за опште добро,
а сам израз користи се при описивању не само давања, већ и
широке мреже донатора. Тако се, према томе ко даје, помињу
организована филантропија - под којом се подразумева мрежа
непрофитних организација и фондација, индивидуална филантропија - која се односи на појединачне доприносе грађана,
а најзад и корпоративна филантропија - која укључује давања
у добротворне сврхе од стране приватног сектора.
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Од почетка свог рада Балкански фонд за локалне иницијативе је обезбедио подршку за преко 800 пројеката непрофитних организација, у укупном износу од близу 3.500.000
евра, у око 200 заједница у Србији и Црној Гори. Више стотина
представника цивилних организација прошло је у оквиру развојних програма обуку из разних области менаџмента, а затим
и спровело пројекте чији су примери добре праксе приказани
у 5 приручника. Покренути су програми којима се подстиче
повезивање партнера који раде на решавању истих проблема
на локалу и подизање тема на национални ниво.

ректорка Балканског фонда за локалне иницијативе.
Свечаности доделе награда присуствовали су бројни гости,
међу којима и Мајкл Кирби, амбасадор САД у Србији, Мајкл Девенпорт, амбасадор Велике Британије у Србији, Верица Калановић,
министарка регионалног развоја и локалне самоуправе и Жарко
Шундерић, шеф Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије.

Лидер у развоју филантропије
Као један од лидера у области развоја локалне филантропије
и друштвене одговорности у Србији, Балкански фонд за локалне
иницијативе жели да подстицај одрживом развоју Србије преусмери са иностране помоћи ка домаћим потенцијалима. Као локална фондација, сматрају да је важно да се у развоју заједнице ослоне на унутрашње потенцијале и стога улажу напоре да подстакну
развој локалне филантропије и друштвене одговорности. У складу
са својом стратегијом, преко различитих активности и програма,
улажу у промовисање и подстицање филантропије како на националном, тако и на локалном нивоу.
Фондација је покренула систематичну кампању за оживљавање и препород филантропских идеја и ставова у нашем
друштву, путем низа активности, са намером да давање за опште
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добро поново постане свакодневни и уобичајени део наших живота. Најважнији пројекат у овом циклусу је управо додела прве
награде за корпоративну филантропију у Србији - ВИРТУС.
Балкански фонд за локалне иницијативе, такође, активно
ради на подизању свести грађана о значају давања и буђењу солидарности, посебно развијајући механизме за транспарентност
и изградњу поверења у фондације. Све активности везане за индивидуалну филантропију спроводе кроз кампању „Ситниш није
ситница! Мала помоћ, пуно срце“.
Рад на унапређењу законског оквира почели су у сарадњи са
ресорним Министарством културе Републике Србије на изради
новог Закона о задужбинама и фондацијама, у жељи да се донесе
пропис који ће одговорити на савремене потребе овог дела непрофитног сектора и допринети усклађивању домаћих прописа са
европским стандардима и нормама.
Нови закон, усвојен 23. новембра 2010. године, значајно
унапређује рад постојећих фондова, фондација и задужбина, а истовремено подстиче развој и оснивање нових фондова и оживљавање задужбинарске и филантропске културе у Србији. У сарадњи
са Грађанским иницијативама, покренули су и значајну иницијативу за измену сета прописа о пореским олакшицама, које би биле
стимулативне за компаније и грађане. Иницијативу је подржало
Министарство финансија Републике Србије.

Добар комшија
О развоју филантропије у Србији, сарадњи са пословним и државним сектором и одговорности сваког појединца, Ксенија Граовац, једна од менаџерки Балканског фонда за локалне иницијативе, каже: „БЦИФ је имао идеју да пронађе једноставан и практичан
начин да промовише идеју давања у Србији. У последњих десетак
година велики број међународних компанија је почео да ради у
Србији. Све те компаније добијале су смернице из својих централа, укључујући и смернице за друштвено одговорно пословање
и корпоративну филантропију. Веће компаније добро знају да се
улагање у заједницу исплати. Треба истаћи да нису битна само
конкретна давања, у виду новца, материјалних добара или волонтерских услуга, већ је важно да та давања буду стратешка“.
Према њеним речима, компаније се углавном опредељују да
помогну решавање неких социјалних питања и положаја маргинализованих група, али је велико интересовање и за заштиту животне средине. Неке компаније радије улажу у младе или културу.
Обично су давања највећа тамо где држава показује најмање интересовање или је најмање у могућности да реши неки проблем.
„Питање свести је наше дневно питање“, каже Ксенија, наглашавајући да је свест о значају давања нераскидиво везана за причу о
развоју филантропије.
„Пораст свести не може лако да се мери, може само да се прати неки субјективан утисак или да се по количини давања закључи да ли она расте или стагнира. Опет, то може да завара, јер један
човек или једна компанија могу да дају доста новца, а наш је циљ
да на неки начин сви учествују у филантропији, да сви дају помало, али редовно и са разумевањем на који начин њихов новац
може да помогне и зашто је важно да то чине“, истиче Ксенија.

бесплатна публикација о запошљавању

На питање како је економска криза утицала на корпоративну
филантропију и да ли су буџети смањени за донације домаћих и
страних предузећа, Ксенија Граовац каже: „Криза је недвосмислено утицала. Довољно је што је сама прича о кризи последњих
година створила негативну атмосферу међу корпоративним донаторима. Када штеде, компаније прво укидају оно што им наизглед
није потребно, а то је улагање новца у туђе пројекте и иницијативе.
Ако и нису укинуле своје буџете за корпоративну филантропију,
видљиво је да су компаније постале обазривије, да дуже вагају
коме и на који начин упутити помоћ и траже стабилније партнере
у цивилном сектору. Многе компаније у свету су кризу препознале више као могућност него као препреку. Неке од њих су чак и
појачале своје друштвено одговорно пословање. Ово није тешко
објаснити. У земљама у којима је свест о ДОП-у и филантропији
већа, јасно је да потрошач прати како се која компанија понаша на
тржишту и радије ће купити производ или услугу оне компаније
која се представља као добар комшија, која помаже људима и о
томе говори. Не видим зашто и наше компаније не би следиле овај
пример“, наглашава Ксенија.
Стране компаније наизглед више дају, јер су често веће и познатије у јавности. Домаће компаније, пре свега, више се труде да
и саме спроводе ДОП и пронађу области у којима могу да помогну.
У Балканском фонду за локалне иницијативе кажу да не постоји
идеално време за развој филантропије, увек јесте и никад није добро време за давање, а криза буди солидарност и подстиче давање
и бригу о другима.
СМЦ

Активне заједнице
У току је конкурс Балканског фонда за локалне иницијативе за програм „Активне заједнице“. Могу се пријавити локална удружења и неформалне групе грађана/ки из Србије,
са максималним износом буџета пројекта до 400.000 динара.
Иницијативе треба да се односе на локалну заједницу, подстичу активно укључење грађана/ки и доносе ширу добробит
локалној заједници, користећи локалне потенцијале и ресурсе,
као и сарадњу са другим секторима на локалном нивоу. Програм није тематски ограничен, те се предлози пројеката могу
односити на најразличитије области: култура, међуетничка
толеранција и сарадња, рад са децом и младима, међугенерацијска сарадња, заштита животне средине, учешће грађана у
процесу одлучивања, помоћ рањивим групама и њихова инклузија, итд. Основни циљ програма је унапређење и развој
локалних заједница у Србији, кроз подстицање активног укључења грађана/ки у решавање проблема.
Нови рок за подношење предлога пројеката је 31. јануар
2013. године, до 17 часова. Више информација о критеријумима, процесу доношења одлука, као и упутство за пријављивање и пријавне формуларе, могу се наћи на страници програма „Активне заједнице“, или затражити путем адресе: office@
bcif.org.
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Живот под стресом

ПРОБЛЕМИ
КАО ИЗАЗОВ
Покушајте да сами одговорите на стрес пре него
што вас сасвим обузме. Неки људи веома добро
функционишу под притиском, а стрес их мотивише
да напредују и буду све бољи. Њихови главни
крутеријуми су: посвећеност, контрола, изазов

И

ако често не знамо како да га дефинишемо, стрес
осећамо. Постао је наш верни пратилац још у школи,
када смо бринули да ли ће нас прозвати, хоћемо ли
знати, ко ће се јавити. Из данашње перспективе таква врста стреса делује нам банално, али иако се наши
приоритети и активности мењају, чињеница је да стрес остаје
присутан. Временом добијамо све више обавеза, имамо више
одговорности и очекивања, чекају нас све стресније ситуације, с
којима је понекад тешко изаћи на крај.
Стручњаци саветују да пажљиво планирамо своје време, да
се дружимо, рекреирамо, пронађемо хоби, не потискујемо емоције, идентификујемо и избегавамо стресне ситуације, премда је
то често немогуће. С друге стране, постоје људи који се одлично
носе са стресом, добро функционишу под притиском и које стрес
мотивише да напредују и буду све бољи. Како пише Џеф Вајс
(Jeff Wise) за портал „Психологија данас“ (Psychologytoday.com),
постоје три најважнија критеријума које такви људи испуњавају:
посвећеност, контрола, изазов.

ном наступу, презентацији, говору, испиту, раду у новом окружењу или на теми коју не познајете довољно, уколико покушате
оно што други не очекују од вас, па ни ви од себе, уколико покушате да се попнете степеник више и будете бољи и, најважније,
урадите то сами, пре него што вам неко други каже или нареди,
знаћете како живети и напредовати под стресом. То ће постати
ваша мотивација и водич ка успеху. Наградите себе увек када
остварите своје циљеве и уживајте у успеху. Нека ово буде година
изазова које ћете прихватити!
Извор: iserbia.rs

Континуирано образовање
Посвећеност подразумева залагање, труд и стално
стремљење ка циљу, који се најпре мора дефинисати, а пут ка
њему пажљиво испланирати. Чак и када не иде све како треба
и како је планирано, са стресом ћете боље изаћи на крај ако без
обзира на све препреке и даље останете усредсређени на резултате, вредно радите и наставите да улажете енергију и напор, што
ће вам се вишеструко вратити. Можда је најважније од свега да
не дижете руке прерано и не затварате се у себе, јер су управо то
ситнице на којима најчешће „падамо“.
Контрола је кључна ако желите да и у стресним ситуацијама дате све од себе. Када осећамо да губимо контролу и немамо
одговорност, постајемо пасивни, лако одустајемо и постајемо лак
плен не само за стрес, већ и за многе друге непријатеље. Важно
је да останемо прибрани и имамо на уму да, шта год да се деси, и
даље можемо да успемо и остваримо добре резултате.
Изазов не треба игнорисати, већ прихватити. То је можда
најважније што би требало да научимо. Многи људи по сваку
цену желе да се заувек ослободе стреса и живе безбрижно. Стога
и упадају у сопствену замку, јер колико год животног искуства
имали, свима нам је јасно да је живети без проблема, брига и
стресних ситуација готово немогуће. Зато их и треба прихватити
као изазов и разумети да безбрижан живот није исто што и испуњен живот. Стрес нам даје прилику да се развијамо, постајемо
све бољи и задовољнији. Најпре треба да верујемо у себе и своје
способности, иако сами знамо да то није увек лако. Један од начина на који можемо то учинити јесте да сами себи постављамо
изазове, тако што ћемо имати велике, али достижне циљеве.
Урадите оно чега се плашите. Покушајте да сами одговорите
на стрес пре него што вас сасвим обузме. Било да је реч о јав-
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У ери великих економских промена једини начин да заштитите себе јесте да улажете у себе, тј. да се посветите процесу
континуираног или доживотног учења. Када су приморани да
изврше крупне резове у времену економске кризе, предузећа
и корпорације ће задржати само људе који највише вреде, који
су највише уложили у себе, јер такви запослени могу да пруже
најбољу и најквалитетнију услугу.
Сведоци смо понуде разноврсних облика континуираног
образовања (курсеви, семинари, радионице, јавне дебате, онлајн предавања), па не постоји ниједан изговор зашто се не бисте одлучили за неки. Да бисте кренули са похађањем кусева
превасходно је потребно да изаберете област у којој желите да
наставите своје школовање или започнете усавршавање. Запитајте се да ли уживате у тренутној области рада и желите ли да
наставите тиме да се бавите.
Уколико је одговор потврдан, обратите пажњу на колеге
које се налазе на вишим позицијама од ваше и покушајте да
реално сагледате које су то вештине и знања које они поседују,
а неопходне су и за ваше даље напредовање. Не интернету се
може наћи палета курсева који нуде најразличитије методе и
технике у циљу побољшања и унапређења вештина и способности.
Уколико је одговор на горепостављено питање негативан,
онда покушајте да дођете до закључка која је то област којом
бисте желели да се бавите, који посао, односно радно место
прижељкујете у каријери? Следећи корак је узимање једног
часа из те области. То ће бити довољно да се ближе упознате са
датом области и схватите да ли је то заиста оно што вам одговара. Ако утврдите да је час испунио ваша очекивања, уплатите
цео курс и посветите се себи.

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

470
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација
и управа
б е о г ра д

КиКинда

лесКовац

цеНтар за СоцијалНи рад
опШтиНе ада
24430 Ада, Трг ослобођења 1

јавНо правоБраНилаШтво
градСке опШтиНе
младеНовац
11400 Младеновац, Јанка Катића 6

Административно-технички
послови
УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да
је држављанин Републике Србије, да има
општу здравствену способност 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: средње образовање у
четворогодишњем трајању из правне или
економске области или гимназија, најмање
6 месеци радног стажа, положен државни
стручни испит. Уз пријаву на оглас приложити доказе о испуњавању посебних услова: оверен препис или оригинал дипломе
о стеченој врсти и степену стручне спреме, оверену фотокопију радне књижице,
уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, као
и доказе о испуњавању општих услова за
рад у државним органима: уверење о држављанству Републике Србије, лекарско уверење, извод из матичне књиге рођених,
уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак
за дела која се гоне по службеној дужности,
доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Пријаве са потребним
доказима, у оригиналу или у овереној фотокопији, не старије од 6 месеци, подносе се
Јавном правобранилаштву Градске општине Младеновац, на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

град леСковац
градСко јавНо
правоБраНилаШтво

Директор

16000 Лесковац
Косте Стаменковића 16
тел. 016/253-930

УСЛОВИ: Кандидат треба да је држављанин Републике Србије; да је 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, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани
социјални радник; најмање пет година
радног искуства у струци; да није осуђиван
и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за обављање функције директора.
Уз пријаву кандидат за директора Центра
за социјални рад Општине Ада треба да
приложи оригиналне исправе, односно
оверене копије истих: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ да има прописану стручну спрему
(уверење или диплома), доказ о радном
искуству у струци или оверену копију радне књижице, уверење да није осуђиван,
уверење да се против њега не води кривични поступак, да није стављен захтев за
спровођење истраге, одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница
или оптужни предлог за кривична дела за
које се гоњење предузима по службеној
дужности. Кандидат за директора уз прописану конкурсну документацију подноси
и програм рада за мандатни период. Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву
са потребном документацијом и програмом рада за мандатни период слати на
горенаведену адресу Центра, са назнаком:
„Пријава на конкурс за избор директора“.

Возач моторних возила

на мандатни период од четири године

Опис послова: управља и одржава моторна
возила Градског јавног правобранилаштва
и за његове потребе, врши послове противпожарне заштите у просторијама правобранилаштва, обавља техничке послове
(браварске, молерске и друге послове) у
правобранилаштву и обавља друге послове и задатке по налогу правобраниоца.
УСЛОВИ: Може се пријавити лице које
испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетно;
да има општу здравствену способност;
да није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу; завршен најмање IV степен стручне
спреме, положен возачки испит „Б“ и „Ц“
категорије; положен испит за ватрогасца.
Уз пријаву приложити, у оригиналу или у
овереној фотокопији, следеће доказе: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; лекарско уверење; диплому или уверење о стеченом образовању и
завршеном ватрогасном курсу; уверење да
кандидат није осуђиван; возачку дозволу. Пријаве за горенаведено радно место
доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу: Градско јавно
правобранилаштво (јавном правобраниоцу
лично), Косте Стаменковића 16, 16000
Лесковац. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. За све додатне информације обратити се ГЈП Саши
Станојевићу, радним даном, у времену од
07,00 до 15,00 часова, на бројеве телефона: 064/8589-385 или 016/253-930.

бор

опШтиНСка управа
опШтиНе кладово
19320 Кладово
Краља Александра 35
тел. 019/801-450

Послови народне одбране
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, без
обзира на занимање, једна година радног
стажа; држављанство Републике Србије;
пунолетство; општа здравствена способност; да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Документа поднети у оригиналу или у овереном
препису. Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Администрација и управа

ниш

репуБлика СрБија
миНиСтарСтво фиНаНСија
и привреде
пореСка управа
Београд

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр.
79/05...104/09), члана 169 б став 1 Закона о
пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...93/12),
оглашава
Јавни конкурс
за попуњавање извршилачког радног
места у Министарству финансија и
привреде - Пореска управа
I Oрган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија и привредеПореска управа, Регионални центар Ниш
II Радно место које се попуњава:

1. Порески инспектор
канцеларијске контроле, у
звању порески инспекторосновна функција, у
Министарству финансија и
привреде-Пореска управа,
Регионални центар Ниш,
Филијала Ц Бујановац,
Одсек за контролу, Група за
канцеларијску контролу, према
условима за радно место под
редним бројем 562 Унутрашњег
уређења и систематизације
радних места у Министарству
финансија-Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: обавља мање сложене
послове канцеларијске контроле правних лица, предузетника и физичких лица
у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима, врши
контролу података исказаних у пореским
пријавама уз састављање записника и
нацрта решења о канцеларијској контроли; припрема нацрт решења о утврђивању
пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем;
подноси захтев за покретање порескопрекршајног поступка, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења
по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку, информише
пореске обвезнике о примени пореских
прописа; покреће иницијативу за привремено одузимање ПИБ-а; прати промене у
регистрима које води Пореска управа и
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке или високо
образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља
техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске

студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, положен
државни стручни испит, радно искуство у
струци од најмање 3 године, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији-усменим
путем, разговором са кандидатом.
III Место рада:
За наведено радно место, место рада је
Бујановац.
IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија и привреде,
Пореска управа, Централа, Београд, Саве
Машковића 3-5, са назнаком: „За јавни
конкурс“.
V Лице које је задужено за давање
обавештења о конкурсу:
Ранка Зрнић, број тел. 011/3953-449,
Министарство финансија и привреде,
Пореска управа, Централа.
Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање 6 месеци.
Рок за подношње пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа
о радном искуству у струци.
Напомене:
За наведено радно место, радни однос се
заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду
од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на
рад под условом да исти положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном
испиту. Пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази у оригиналу или у
фотокопији овереној у општини или суду,
као и непотпуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене.

нови па Зар

цеНтар
за СоцијалНи рад
36300 Нови Пазар
Стевана Немање 198
тел. 020/312-633

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове: да је држављанин Републике Србије; да има општу здравствену
способност; високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив:
дипломирани социјални радник и најмање
пет година радног искуства у струци, да
није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за вршење функције.
Уз пријаву на конкурс приложити следећу
документацију: биографију; уверење о
држављанству; уверење суда да кандидат није под истрагом и да се против њега
не води поступак, оверену фотокопију
дипломе; потврду о радном стажу у струци и програм рада за мандатни период на
који се врши избор. Пријаве са прописаном конкурсном документацијом и програмом рада слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок
за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања у публикцији „Послови“.
Избор се врши за период од четири године. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

панчево

зз „падиНа“

26215 Падина, Лењинова 23
тел. 013/667-250

Директор-комерцијалиста
на период од 4 године

УСЛОВИ: Посебни услови за рад на наведеним пословима: висока стручна спрема,
пољопривредне, економске или правне
струке и најмање 3 године радног искуства у степену стручне спреме или виша
стручна спрема и најмање 5 година радног
искуства у степену стручне спреме. Радни
однос се заснива на период од 4 године, са
могућношћу поновног избора. Место рада
је у Падини. Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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смедерево

пирот

Ужице

опШтиНСка управа
опШтиНе БаБуШНица

опШтиНСка управа
велика плаНа

Стручни сарадник за
имовинско-правне послове

Извршилац за имовинскоправне послове

18330 Бабушница
Ратка Павловића 1

на одређено време у својству
приправника

УСЛОВИ: завршен правни факултет (VII
степен стручне спреме, дипломирани правник-приправник). Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове
из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену
способност, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве се могу
поднети на шалтеру Општинског услужног
центра или препорученом пошиљком, на
горенаведену адресу.

пријепоље

поНиШтење дела
коНкурСа
опШтиНСка управа
опШтиНа Нова вароШ
31320 Нова Варош, Карађорђева 32
тел. 033/61-886

Конкурс објављен 23.01.2013. године
у публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: радник за послове
администрације мреже 2. Остали део
конкурса је непромењен.

опШтиНСка управа
опШтиНа Нова вароШ
31320 Нова Варош, Карађорђева 32
тел. 033/61-886

Послови у области израде и
имплементације пројеката
УСЛОВИ: виша стручна спрема-VI 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.
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цеНтар за СоцијалНи рад
31210 Пожега, Немањина бб
тел. 031/812-572

11320 Велика Плана
Милоша Великог 30

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
правног смера, положен стручни испит за
рад у органу државне управе, најмање 1
година радног искуства, држављанство РС,
да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Уз доказе о испуњавању услова
конкурса доставити и краћу биографију.

опШтиНСка управа
велика плаНа
11320 Велика Плана
Милоша Великог 30
тел. 026/521-318

Припрема и планирање буџета
Финансијско планирање и
контрола расхода
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски смер, положен стручни испит за
рад у органу државне управе, најмање 1
година радног искуства, држављанство РС,
да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак, 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, здравствена способност.

Обављање материјалнофинансијских послова
Финансијски послови за месне
заједнице и буџетске фондове
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економски смер, положен стручни испит за
рад у органу државне управе, најмање 1
година радног искуства, држављанство РС,
да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак, 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, здравствена способност.
ОСТАЛО: За сва радна места кандидати
уз биографију прилажу: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), уверење да нису
под истрагом и да се против њих не води
кривични поступак (не старије од 6 месеци), уверење да нису осуђивани, доказ о
завршеној високој, односно вишој стручној
спреми економског смера, доказ о радном
искуству и уверење о положеном стручном
испиту. Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуном документацијом неће се
разматрати.
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Водитељ случаја-стручни
радник на пословима
социјалног рада
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, висока или виша школска спрема,
звање: дипломирани социјални радник,
социјални радник, са годину дана радног
искуства у струци; положен стручни испит
за рад у органима државне управе; држављанство РС; општа здравствена способност; да кандидат није кривично гоњен и
осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци. Кандидат уз пријаву на оглас подноси: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о траженој стручној спреми; уверење о положеном
стручном испиту за рад у органима државне управе; доказ о радном искуству; извод
из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци);
уверење суда да се против њега не води
истрага и да није подигнута оптужница
(не старије од 6 месеци). Лекарско уверење о општој здравственој способности
(не старије од 6 месеци) изабрани кандидат дужан је да достави у накнадном року
од 8 дана. Све копије докумената морају
бити оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

опШтиНСка управа
опШтиНе ариЉе

31230 Ариље, Светог Ахилија 53
тел. 031/891-171

Инспектор за заштиту животне
средине
УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године (факултет
заштите животне средине, технолошки
факултет, хемијски, биолошки, ФОН, смер
заштите животне средине, медицинска
екологија, геологија); најмање 3 године
радног искуства. Посебни услови: познавање рада на рачунару и положен возачки
испит „Б“ категорије. Уз пријаву кандидат
је обавезан да достави: доказ о стручној
спреми; доказ о радном искуству; уверење
о држављанству РС; доказ о општој здравственој способности; доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које
га чини неподобним за рад у државном
органу; извод из матичне књиге рођених.
Пријаве са доказима о испуњености услова
доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у обзир приликом доношења одлуке
о избору.
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Администрација и управа

ваљево

11. Приправник у Одељењу за
општу управу

в ра њ е

градСка управа за
локалНи развој,
привреду, урБаНизам и
комуНалНе поСлове
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Начелник Градске управе за
локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне
послове
на период од пет година

УСЛОВИ: За начелника Градске управе
за локални развој, привреду, урбанизам
и комуналне послове може да конкурише лице које испуњава опште услове: да
је држављанин Републике Србије, да је
пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под истрагом и кривично осуђивано и посебне услове: завршен
правни факултет, положен стручни испит
за рад у органима државне управе, најмање пет година радног искуства у струци.
Посебна напомена: Под завршеним факултетом подразумева се високо образовање
на студијама другог степена, односно на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно не подразумевају
се факултети са трогодишњим студијама.
Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњавању услова, кандидати подносе следећу
документацију: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету, оверену фотокопију радне књижице, оверену фотокопију
потврде о положеном стручном испиту за
рад у органима државне управе или положеном правосудном испиту, уверење да се
не води истрага за кривична дела, уверење
да лице није осуђивано за кривична дела,
уверење о општој здравственој способности, личну и радну биографију. Пријаве са
комплетном документацијом слати у затвореној коверти Градском већу, са назнаком:
„За комисију за избор кандидата за начелника Градске управе за локални развој,
привреду, урбанизам и комуналне послове-пријава на оглас за начелника Градске управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове-не отварај“. Пријаве доставити поштом или лично
на шалтер писарнице, приземље Градске
управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Карађорђева
64, 14000 Ваљево.

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

на одређено време

опШтиНа БујаНовац
опШтиНСка управа
17520 Бујановац
тел. 017/651-103

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани правник, трајање приправничког стажа 12 месеци.

1. Шеф Кабинета председника
општине

12. Приправник у Одељењу за
општу управу
на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема, професор друштвених наука, једна година радног искуства.

2. Послови трезора локалне
власти

УСЛОВИ: виша стручна спрема, бачелор
права, трајање приправничког стажа 12
месеци.

13. Приправник у Одељењу за
општу управу

УСЛОВИ: висока стручна спрема, економски факултет, VII степен стручне спреме,
једна година радног искуства, положен
стручни испит.

3. Послови географског
информационог система
УСЛОВИ: виша стручна спрема, инжењербачелор грађевинарства.

4. Послови возача
УСЛОВИ: квалификовани возач моторних
возила „Б и Ц“ категорије.

5. Послови борачко-инвалидске
заштите и кадровске помоћи
УСЛОВИ: виша стручна спрема, бачелор
права или правник, једна година радног
искуства.

6. Послови географског
информационог система/ГИСадминистратор базе података
УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани правник или дипломирани инжењер
телекомуникација, једна година радног
искуства.

7. Послови чувара
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема и шест
месеци радног искуства.

8. Послови достављача
УСЛОВИ: неквалификовани радник и шест
месеци радног искуства.

9. Послови одржавања хигијене
УСЛОВИ: неквалификовани радник.

10. Послови буџетског
рачуноводства и извештавања

на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економски техничар, трајање приправничког стажа 6 месеци.

14. Приправник у Одељењу за
привреду и локални економски
развој
на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани економиста, трајање приправничког
стажа 12 месеци.

15. Приправник у Одељењу за
инспекцијске послове
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, техничког смера, трајање приправничког стажа 6
месеци.
ОСТАЛО: Потребна документација: доказ о
стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ
о радном искуству за радна места под бр.
1, 2, 5, 6, 7, 8 и 10, уверење суда да кандидат није под истрагом и да није осуђиван
и уверење да има општу здравствену способност. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу: Општина Бујановац, Општинска управа, 17520
Бујановац, К. Петровића 115 или се непосредно предају у писарници Општинске
управе Бујановац, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

вршац

поНиШтење оглаСа
опШтиНа плаНдиШте
опШтиНСка управа

26360 Пландиште, Војводе Путника 38
тел. 013/862-250

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани економиста, једна година радног
искуства.

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

Трговина и услуге
„SIMEXGROUP“ Dоо
24000 Суботица
Сегедински пут 80

Пословни секретар

на одређено време 3 месеца
Опис посла: секретарски послови, пријем
поште, евиденција...
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, административни техничар, економски техничар, матурант гимназије, 2 године радног искуства, рад на рачунару, знање
енглеског језика-средњи ниво.

Дипломирани менаџер

заНатСка радња
„пом пом“

„фиораНо“ доо СомБор

Кројач-конфекционар

Шеф рачуноводства
„Гордон“ доо

24000 Суботица, Петра Драпшина 2
тел. 069/2131-589

УСЛОВИ: II, III степен стручности, текстилне струке, ПКВ или КВ кројач, шивач, конфекционар, 12 месеци радног искуства на
пословима поправки, преправки, шивења
по мери, искуство у раду са шиваћим машинама (радна вендлирка), пожељно знање
српског и мађарског језика, да је кандидат
незапослено лице евидентирано у надлежној служби за запошљавање. Пријаве на
број телефона: 069/2131-589, лице за контакт: Кристина Вер. Рок за пријављивање
је до 15.02.2013. године.

на одређено време 3 месеца
Опис посла: послови маркетинга, брендирање.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани менаџер, мастер економиста,
рад на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије, енглески језик-виши или конверзацијски ниво, 2 године радног искуства.
Радне биографије (CV) доставити поштом
или на e-mail: marijana.popara@simex-su.
cо.rs, најкасније до 08.02.2013. године.

ветериНарСка амБулаНта
„драгаН“
Костолац, Партизанска 32
тел. 063/345-349

Ветеринар

„путНик“ ад

21000 Нови Сад
Илије Огњановића 24
е-mail: оglasi@putnikns.rs

Менаџер маркетинга и продаје
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
туристичко-хотелијерског смера, најмање
3 године радног искуства у струци на
истим или сличним пословима, познавање
рада на рачунару, возачка дозвола „Б“
категорије, знање енглеског језика; да је
кандидат из Новог Сада или ближе околине. Пријаве слати искључиво мејлом. Рок
за пријављивање је до 15.02.2013. године.

„LONDESSA SRB“ ZTR

32000 Чачак, Хероја Ђуракића 10
тел. 032/358-405

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.

Комерцијалиста на терену

32102 Чачак, Хероја Ђуракића 10
е-mail: londessa@yаhoo.com

Комерцијалиста на терену

за територију Новог Сада и Војводине
УСЛОВИ: VII, VI, IV или III степен стручне спреме, возачка дозвола „Б“ категорије
(минимум 3 године); основно познавање
рада на рачунару (МS Оffice); обавезно
искуство минимум годину дана на истим
пословима у фирми која се бави дистрибуцијом, дсд продајом, од радње до радње;
продајом робе широке потрошње. Пријаве
слати искључиво мејлом. Уз радну биографију послати и фотографију. За сваку
фирму у којој је заснован радни однос неопходно је навести чиме се бавио и на ком
радном месту је кандидат био запослен,
опис посла, задужења и временски период запослења. Рок за пријављивање је 30
дана.
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за рад у Суботици и Сомбору
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, економског усмерења, најмање три
године радног искуства у области рачуноводства, вођење главне књиге, припрема ПДВ, енглески језик-виши или
конверзацијски ниво, возачка дозвола
„Б“ категорије, рад на рачунару, одличне
организационе способности, тимски рад,
прецизност, динамичност у раду. Одговорност: са седиштем у Италији за потребе
извештаја, пореским пријавама у складу са
локалним рачуноводственим принципима,
припрема интерних извештаја генералног
директора, припрема групних извештаја
(месечна финансијска прогноза, тромесечни извештаји, годишњи извештаји), односи са спољним сарадницима, ревизорским
кућама; пожељно: од 30 до 40 година старости. Контакт са послодавцем: мејлом
или на горенаведени број телефона. Рок
за пријаву је до 02.02.2013. године.

на одређено време 2 месеца

Опис посла: пружање ветеринарских услуга у амбуланти и на терену.

ZTR „LONDESSA SRB“

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

на одређено време од три месеца
Опис радног места: рад на терену, обилазак и унапређење односа са постојећим
купцима, проналазак нових купаца, предлагање и имплементација мера у циљу
повећања продаје, планирање продаје и
путовања, извештавање о раду.
УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме, без обзира на занимање, возачка дозвола „Б“ категорије; основно познавање
рада на рачунару (МS Оffice); обавезно
искуство на пословима комерцијалисте на
терену; могућност заснивања радног односа на неодређено време. Профил кандидата: аналитичан, самосталан, одговоран и
добро организован, развијене комуникацијске и презентацијске вештине; тимски
играч са позитивним ставом, способан да
брзо учи; жеља за пословним изазовима.
Заинтересовани кандидати своје пријаве шаљу искључиво на е-mail: londessa@
yаhoo.com, а уз радну биографију послати
и фотографију. За свако предузеће у коме
је кандидат радио навести: чиме се бави,
коју је позицију заинтересовани кандидат
имао у њему, као и опис послова, задужења и временски период у коме је радио.
Непотпуне пријаве неће бити разматране.
Конкурс је отворен до 28.02.2013. године.
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„MI & MA COMMERCE“ Dоо
24000 Суботица, Наде Димић 8/17

Трговац у малопродајном
објекту-трафици
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком занимању, рад у сменама.
Сва заинтересована лица треба да се јаве
лично понедељком и средом, у времену
од 12,00 до14,00 часова, на адресу: Наде
Димић 14-трафика „Миленијум“. Оглас је
отворен до попуне радног места. Лице за
контакт: Радмила Шушњар.

„еко-метал“ доо

22408 Врдник, Гробљанска 2
тел/факс: 022/465-351

Комерцијалиста
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, познавање рада на рачунару, возачка
дозвола „Б“ категорије, да кандидат није
кажњаван и да се против њега не води
судски спор, знање енглеског језика, три
године радног искуства. Личне карактеристике: развијене способности комуникације, добре организационе способности,
самоиницијативност, спремност за тимски
рад. Нудимо: службени ауто, стимулативни лични доходак. Радни однос заснива се
на одређено време, са могућношћу заснивања сталног радног односа. Уз пријаву
је неопходно приложити: биографију са
кретањем у служби и фотокопију документације која доказују испуњеност услова.
Заинтересовани кандидати могу послати
биографије (CV) на e-mail: оffice@еkometal.
com или доставити на горенаведену адресу. Оглас је отворен до 10.02.2013. године и важи за територију целе Србије. Контактираћемо само кандидате који уђу у
ужи избор. Особа за контакт: Нада Бојић,
бројеви тел. 022/465-306, факс: 022/466003 и 062/242-097.
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WIENER STADTISCHE
оSIGURANJE
21000 Нови Сад
Булевар ослобођења 133
е-mail: а.еror@wiener.cо.rs

Саветник продаје животних и
неживотних осигурања
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне
спреме, пожељно радно искуство у продаји, активно коришћење МS Оffice. Рок за
пријављивање је 30 дана.

„MADEIRA SRB“ Dоо
34000 Крагујевац, Каницова 5
тел. 034/370-328
e-mail: info@madeira.rs

Комерцијалиста-продаја
столарије

на одређено време 3 месеца, за рад у
Београду
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економско-комерцијалне струке, са радним искуством
у продаји. Заинтересовани кандидати треба да
се јаве лично и да доставе CV на горенаведену адресу, лицу за контакт: Марјану Јегдићу,
најкасније до 06.02.2013. године.

LIFE DESIGN

11000 Београд, Балканска 18
е-mail: vdevic@lifedesignhotel.rs

Собарица

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, без
обзира на занимање; најмање 6 месеци
радног искуства у струци; енглески језикпочетни ниво. Пријаве слати на е-mail:
vdevic@lifedesignhotel.rs. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Сур „таверНа
јаковЉевиЋ“

11070 Нови Београд, Ушће 1а
тел. 069/4255-525

Кувар
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме
у наведеном занимању, радно искуство 12
месеци, пробни рад 1 месец. Пријаве слати
у року од 15 дана од дана објављивања.

дз „једро“

11070 Београд, Јурија Гагарина 14

Самостални књиговођа
УСЛОВИ: рад на рачунару: Windows,
Интернет, МS Оffice, возачка дозвола „Б“
категорије, енглески језик, сертификат од
стране ревизора и рачуновођа Србије. Рок
за пријаву: 15.03.2013. године. Контакт
особа: Александар Стојковић, број тел.
064/3257-539.

„DOREA“ Dоо

„теХНомаг проиНг“ доо
краЉево

11070 Београд
Палмира Тољатија 6/12

36000 Краљево, Београдска 64
тел. 036/5325-322, 5314-633
e-mail: tehnomag.proing@gmail.com

Продавац
УСЛОВИ: рад у сменама, рад на рачунару
(основно), енглески језик-почетни ниво.
Контакт особа: Снежана Марковић, број
тел. 011/2695-055.

„фиораНо“ доо

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

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста за општу економију,
банкарство и финансије, финансије и рачуноводство; VI/1 степен стручне спреме,
економиста за финансије, рачуноводство
и банкарство, финансије и рачуноводство;
вођење главне књиге; добављача и купаца; припрема ПДВ; контакти са седиштем у
Италији за потребе извештавања, успостављање интерних контрола процедуре; радно искуство 3 године; возачка дозвола „Б“
категорије; основна информатичка обука
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook);
енглески језик-виши или конверзацијски
ниво; 6 месеци обука у Сомбору, а затим
рад у Суботици; слање пријава мејлом. Рок
за пријаву је до 20.02.2013. године.

Грађевинарство
и индустрија

Директор продаје
УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен или VI степен, екномске, машинске,
грађевинске или друге струке; радно
искуство од 3 година на овим или сличним пословима; листа референци кандидата - где је радио на пословима ове врсте
до сада; адекватно здравствено стање за
ову врсту послова; познавање енглеског
језика; возачка дозвола; рад на рачунару;
да се против кандидата не води кривични
поступак. CV заинтересовани кандидати
могу послати на е-mail: tehnomag.proing@
gmail.com. Време трајања огласа и подношења документације је 15 дана од дана
објављивања. Кандидати који испуњавају
услове конкурса биће контактирани у року
од 7 дана од дана истека конкурса. Документација коју су кандидати у обавези да
доставе уколико испуњавају услове огласа
након селекције: извод из матичне књиге
рођених, уверење или диплома о стручној спреми, копија радне књижице из које
се виде фирме у којима је заинтересовано лице радило, копија возачке дозволе,
потврда од суда да се не води кривични пoступак. Контакт телефон за ближе
иформације: 036/5325-322 или 5314-633.

„теХНомаг“ доо краЉево

доо „зидар“ НеготиН

36000 Краљево, Београдска 64
тел. 036/532-53-22, 531-46-33
e-mail: tehnomag@open.telekom.rs

Шеф градилишта

Референт за безбедност
и здравље на раду и
противпожарну заштиту

11000 Београд, Светогорска 5
тел. 011/2440-524
е-mail: jelena.bajic@zidar.cо.rs

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
грађевински или архитектонски факултет; одлично знање енглеског језика
ради вођења техничке документације
на енглеском језику и комуникација на
енглеском (пројекти за Европску унију);
није обавезно поседовање лиценце;
пожељно: мушки пол, старост око 40 година; радно искуство на сличним пословима;
рад на рачунару.

Пословни секретар
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
правни, економски факултет или факултет организационих наука или неки други
факултет или нека виша школа, нпр. виша
пословна; одлично знање енглеског језика; рад на рачунару, одговарајуће радно
искуство и препоруке; пожељно: пол женски, до 35 година старости.
ОСТАЛО: Пријаве слати на е-mail: jelena.
bajic@zidar.cо.rs или се јавити на број телефона: 011/2440-524. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен, дипл. инжењер са положеним стручним испитом за наведене области; радно
искуство од 3 године на овим или сличним пословима; листа референци кандидата - где је радио до сада на пословима
ове врсте; адекватно здравствено стање
за ову врсту послова; возачка дозвола;
рад на рачунару; да се не води кривични
поступак против кандидата. CV заинтересовани кандидати могу послати на е-mail:
tehnomagkv@gmail.com. Оглас је отворен
15 дана од дана објављивања. Кандидати
који испуњавају услове конкурса биће контактирани у року од 7 дана од дана истека
огласа. Документација коју су кандидати
у обавези да доставе уколико испуњавају
услове огласа након селекције: извод
из матичне књиге рођених, уверење или
диплома о стручној спреми; копија радне
књижице из које се виде фирме у којима
је заинтересовано лице радило; копија
возачке дозволе; потврда од суда да се не
води кривични пoступак. Контакт телефон
за ближе иформације: 036/5325-322 или
5314-633.

30.01.2013. | број 502 |

15

Грађевинарство и индустрија / медицина

екумеНСка ХумаНитарНа
оргаНизација „еХо“
21000 Нови Сад
Ћирила и Методија 21
е-mail: sladjanа@ehons.оrg

Сарадник на пројекту-стручни
надзор у грађевинским
радовима
на одређено време 12 месеци, са
могућношћу продужења

УСЛОВИ: висока стручна спрема-завршен
грађевински факултет; искуство у пројектовању и извођењу грађевинских радова; добро познавање рада на рачунару
(МS Оffice и АutoCAD); возачка дозвола
„Б“ категорије; најмање 5 година радног
искуства у грађевинарству, област високоградња. Пријаву-CV и мотивационо писмо послати мејлом или поштом на наведену адресу, најкасније до 04.02.2013.
године. Контактирани ће бити само они
кандидати који уђу у ужи избор.

„GEOеXPERT“ Dоо

24000 Суботица, Браће Југовића 9/1
тел. 024/671-515

Дипломирани инжењер
архитектуре
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер архитектуре, рад на
рачунару: АutoCAD. Рок за пријављивање
је 30 дана. Кандидати треба да се јаве на
горенаведени број телефона, у времену
од 08,00 до 10,00 часова ради заказивања
термина за разговор. Лице за контакт:
Петар Сантрач.

„лола ливНица-Семп“
доо
11250 Железник, Југословенска 2
тел. 011/2577-288

Руководилац топионице
2 извршиоца

Опис послова: одговоран је директору
производње; одговоран је за реализацију
свих радних налога у топионици у захтеваном року и квалитету; организује, руководи и оптимизује процес производње на
топионици на електролучним пећима капацитета до 30т за ливење свих врста легираних челика, нодуларног и сивог лива и
у радионицама у којима руководи; врши
проверу процеса ливења; врши стални
увид-надзор у начин одвијања производних активности-мониторинг производње;
да буде у сталном контакту са руководиоцима других радионица или погона како
би се отклањали проблеми стручне и организационе природе; одговоран је за стање
алата и прибора; следљивост и могућност
идентификације производа; стање мерних средстава производње; поступање са
Друштвена
одговорност
неусаглашеним
производима;
извођење
специјалних процеса према одговарајућим
радним упутствима; преиспитивање реализације
производног процеса.
ПРИОРИТЕТИ
У

„лола ливНица-Семп“
доо
11250 Железник, Југословенска 2
тел. 011/2577-288

Компанија „Лола Ливница-Семп“ доо је
водеће српско предузеће у области металургије и тешке машиноградње. Састоји се
од две главне пословне јединице: Ливница црне металургије и Фабрика процесне
опреме и машина. Налази се у Железнику и има 270 запослених. Због повећаног
обима производње оглашава конкурс за
пријем у радни однос за следеће радно
место:

Металуршки техничароператер

18400 Прокупље, Пане Ђукића 1
тел. 027/319-148
е-mail: milena.nedejkovic@leoni.com

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
хемијске струке; пожељно претходно радно искуство у производњи, познавање
рада на опреми за тестирање и мерење у
лабoраторији, рад са микроскопом, рад на
рачунару-МS Office, знање енглеског или
немачког језика. Радне биографије слати
искључиво наведену мејл адресу. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

2 извршиоца

Опис послова: одговоран је руководиоцу
топионице; да познаје рад на електролучним пећима капацитета до 30т, за ливење
свих врста легираних челика, нодуларног
и сивог лива; планира, припрема и организује рад појединаца и група на пословима добијања и прераде метала; да познаје
начине припреме техничке и друге документације потребне за процес добијања
метала; планира рационално коришћење
предмета рада, средстава за рад, енергије
и времена у процесу добијања метала; да
познаје прорачуне који се користе у металургији у вези са начином добијања метала; да чита технолошку документацију,
утврђује режиме рада пећи, као и операције у технолошком поступку; да познаје
лабораторијско испитивање и анализира
резултате; да влада техником и методама
ливења; да познаје организацију пријема
материјала и средстава за рад.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (четворогодишња стручна школа), радно
искуство у струци минимум 5 година.
Пријаву на оглас доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 11.02.2013.
године. Биће конктактирани само кандидати који уђу у најужи избор.

рудНик олова и циНка
„велики мајдаН“
доо ЉуБовија
15319 Узовница
тел. 015/550-157
е-mail: velikimajdan@gmail.com

Дипломирани рударски
инжењер
УСЛОВИ: висока стручна спрема, положен
стручни испит за рад у подземној експлоатацији; радно искуство на руководећим
радним местима; изражене организацоне
способности. Особа за контакт: Здравко
Виторовић, тел. 064/6429-207. Оглас је
отворен до попуне радног места.

УСЛОВИ:
дипломирани металург, радно
ЗАПОШЉАВАЊУ
искуство.
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Национална служба
за запошљавање

Mедицина
иНСтитут за
здравСтвеНу заШтиту
мајке и детета СрБије
„др вукаН ЧупиЋ“
11070 Нови Београд
Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-108

Администратор информационог
система
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, просечна оцена на студијама изнад
08,00, познавање здравственог информационог система, искуство у администрирању информационог система у здравству, познавање програма „Heliant“ или
другог медицинског програма, познавање
енглеског језика, пробни рад 1 месец. Уз
пријаву доставити: кратку биографију,
неоверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, доказ о познавању здравственог информационог система у здравству, доказ о искуству у администрирању
информационог система у здравству, доказ
о познавању програма „Heliant“ или другог
медицинског програма, доказ о познавању
енглеског језика и пожељне су препоруке.
Изабрани кандидат ће доставити оверену
фотокопију дипломе и лекарско уверење
издато од диспанзера медицине рада којим
се доказује здравствена способност без
ограничења за рад на наведеном радном
месту. Пријаве слати на наведену адресу,
са назнаком: „За оглас“.

Национална служба за
запошљавање

преквалификације
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊ
доквалификације
Стекните
конкурентСку
ПредноСт

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

медицина

СпецијалиСтиЧка
офталмолоШка
ордиНација
„PERFECT VISION“

24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 060/6565-023, 024/557-575
е-mail: mirjana.trkuljа@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
2 извршиоца

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

но време-1 извршилац“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

зу апотека „зиНгиБер“

26000 Панчево, Вељка Петровића 11а
тел. 063/392-364
e-mail: zingiberаpoteka@gmail.com

Медицинска сестра-техничар

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: средња медицинска школа-IV
степен, општи или педијатријски смер;
положен стручни испит; радно искуство 6
месеци. Уз пријаву приложити биографију
и оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи и положеном стручном испиту;
извода из матичне књиге рођених; уверења о држављанству и потврду да се против лица не води судски поступак.

на одређено време по основу замене
привремено одсутног радника

Опис посла: продаја и издавање лекова.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; VII/1 степен стручне
спреме, магистар фармације. Место рада
је у Панчеву, радно искуство је небитно,
положен стручни испит, рад у сменама,
обезбеђен превоз. Сви заинтересовани
кандидати треба да конкуришу на e-mail:
zingiberаpoteka@gmail.com или да позову
лице за контакт: Ирену Вељковић Дистол,
на број телефона: 063/392-364. Конкурс је
отворен до 04.02.2013. године.

дом здравЉа
здравСтвеНи цеНтар
кладово

Доктор опште медицине

Специјалиста анестезије са
реанимaцијом

Доктор опште медицине

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

за рад у Служби за хитну медицинску
помоћ
за рад у Служби опште медицине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен медицински факултет, положен
стручни испит и да кандидат поседује
лиценцу. Уз пријаву на оглас приложити
доказе о испуњавању услова, у оригиналу
или у овереном препису, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не
води истрага и кривични поступак.

опШта БолНица
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/312-722

Доктор опште медицине

Дијететичар-нутрициониста

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен медицински факултет, положен
стручни испит и поседовање лиценце.
Уз пријаву на оглас приложити доказе о
испуњавању услова, у оригиналу или у
овереном препису, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води
истрага и кривични поступак.

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши
дијететичар; положен стручни испит;
предвиђен пробни рад од 3 месеца; најмање 6 месеци радног искуства на пословима дијететичара-нутриционисте након
положеног стручног испита. Кандидати
су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне
карте; фотокопију дипломе о завршеној
Обука за дипломе о положеном
школи; фотокопију
стручномактивно
испиту; оверену фотокопију радне књижице. Пријаве слати у затвореној
тражење
коверти, на наведену адресу Клинике, са
назнаком:
„Пријава на конкурс за пријем
посла
дијететичара-нутриционисте на неодређе-

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Опис посла: одговоран је за залихе, снабдевеност и пословање апотеке, самостално
наручује лекове од добављача, прима робу,
контролише цене и израђује калкулације
по рачунима, проверава цене и уписује таксе, врши попис лекова и код промена цена
обрачунава разлику у цени и доставља
рачуноводству ради промене задужења,
води књиге кретања робе и трговачку књигу, врши и друге послове из свог домена по
налогу начелника и директора.
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет и положен стручни испит. Уз пријаву
се подносе: кратка биографија и докази о
испуњености услова конкурса (у неовереним фотокопијама). Пријаве слати на адресу Дома здравља Ковин, Одсек за правне
послове, Трг ослобођења 4, 26220 Ковин
или донети лично у канцеларију Одсека за
правне послове број 57, на другом спрату.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

СпецијалНа БолНица
„Свети Сава“

за рад у Општој болници, у Служби
за нефрологију са центром за
хемодијализу

Друштвена одговорност

26220 Ковин, Трг ослобођења 4
тел. централе: 013/741-464
директор: 013/741-203
факс: 013/741-602

на одређено време до повратка
привремено одсутног радника

уНиверзитетСка
деЧја клиНика

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

дом здравЉа ковиН

Дипломирани фармацеут

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

Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

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

СпецијалНа БолНица за
цереБралНу парализу и
развојНу Неурологију

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Спремачица
Спремачица

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави: фотокопију дипломе
о завршеној школи; кратку биографију са
Национална
служба
адресом и контакт
телефоном.
Пријаве се
подносе поштом,
на горенаведену адресу.
за запошљавање
Пријаве поднете мимо означеног рока и
без потпуне документације неће се узимати у разматрање.
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медицина

Медицински техничар

дом здравЉа
поЖаревац

12000 Пожаревац
Јована Шербановића 12

Доктор медицине

на одређено време до 6 месеци, за рад
у Служби хитне медицинске помоћи
Опис послова: пружање хитне медицинске помоћи, како у Дому здравља, тако
и на терену; пријем и тријажа позива за
хитну медицинску помоћ; по потреби
упућује пацијенте на стационарно лечење;
одређује начин транспорта до секундарног нивоа здравствене заштите, као и друге послове сходно својој струци и актима
Дома здравља и РФЗО.
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа потребно
је испуњавати и следеће услове: завршен
медицински факултет и положен стручни
испит. Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету и оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту.

Доктор медицине

на одређено време ради замене
одсутног радника, за рад у Служби
хитне медицинске помоћи
Опис послова: пружање хитне медицинске помоћи, како у Дому здравља, тако
и на терену; пријем и тријажа позива за
хитну медицинску помоћ; по потреби
упућује пацијенте на стационарно лечење;
одређује начин транспорта до секундарног нивоа здравствене заштите, као и друге послове сходно својој струци и актима
Дома здравља и РФЗО.
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа потребно
је испуњавати и следеће услове: завршен
медицински факултет и положен стручни
испит. Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету и оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту.

Медицински техничар

на одређено време до 6 месеци, за рад
у здравственој служби Костолац
Опис послова: узима потребне податке о
пацијентима; припрема пацијента за преглед; по потреби врши тријажу пацијената
по болестима и према лекару; по налогу
лекара даје одговарајућу терапију; врши
наплату и фактурисање пружених услуга;
води потребну медицинску и другу документацију; води рачуна о стерилности
материјала и средстава за рад; обавља и
друге послове из домена своје струке, а по
налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа потребно
је испуњавати и следеће услове: завршена
средња медицинска школа општег смера
и положен стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о
завршеној средњој медицинској школи и
оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту.
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на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца
Опис послова: узима потребне податке о
пацијентима; припрема пацијента за преглед; по потреби врши тријажу пацијената
по болестима и према лекару; по налогу
лекара даје одговарајућу терапију; врши
наплату и фактурисање пружених услуга;
води потребну медицинску и другу документацију; води рачуна о стерилности
материјала и средстава за рад; обавља и
друге послове из домена своје струке, а по
налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа потребно
је испуњавати и следеће услове: завршена
средња медицинска школа општег смера
и положен стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о
завршеној средњој медицинској школи и
оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту.
ОСТАЛО: За сва радна места, потребно
је доставити и извод из матичне књиге
рођених (не старији од шест месеци) или
оверену фотокопију. Уколико су кандидати били или су у радном односу, потребно
је да доставе лиценцу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаву са биографијом и
потребном документацијом доставити на
адресу: Дом здравља Пожаревац, Јована
Шербановића 12, са назнаком: „Пријава
на оглас за радно место _______________
под редним бројем ______“.

СпецијалНа БолНица
за реХаБилитацију
БујаНовац
Бујановачка бања
тел. 017/651-292

Лекар специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације
Лекар специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: медицински факултет, са завршеном специјализацијом из области
физикалне медицине и рехабилитације.
Кандидати су дужни да доставе следећу
документацију: пријаву са кратком биографијом-CV, диплому о стручној спреми,
уверење о положеном специјалистичком
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и
лекарско уверење. Докази о испуњавању
услова достављају се у оригиналу или у
овереном препису. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве се достављају на адресу: Специјална болница за рехабилитацију
Бујановац, Бујановачка бања, 17520 Бујановац, а могу се доставити и непосредно
служби за ОКП.
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дом здравЉа
„др Симо милоШевиЋ“
11000 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Медицинска сестра-техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи смер, положен стручни
испит, лиценца, познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows
окружење) и положен возачки испит за
„Б“ категорију. Молбе се предају поштом
или Архиви Дома здравља, Пожешка 82, III
спрат, соба бр. 15.

кБц „др драгиШа
миШовиЋ дедиње“
11000 Београд
Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Доктор медицине специјалиста
интерне медицине или доктор
медицине
2 извршиоца

Доктор медицине специјалиста
интерне медицине
за рад на хемодијализи или доктор
медицине за рад на хемодијализи

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
медицински факултет, специјалистички
испит; 1 година радног искуства у струци;
знање страног језика; рад на рачунару (МS
Office пакет, Интернет) или VII/1 степен
стручне спреме, медицински факултет;
стручни испит; знање страног језика; рад
на рачунару (МS Office пакет, Интернет).

Дипломирани фармацеутмедицински биохемичар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
фармацеутски факултет; стручни испит;
знање страног језика; рад на рачунару (МS
Office пакет, Интернет).
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети следеће
доказе о испуњености услова: оверену
копију дипломе, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, решење о
издавању лиценце, краћу биографију са
пропратним писмом. Пријаву доставити
на горенаведену адресу или лично архиви
установе, Јована Мариновића 4.

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

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

медицина / наука и образовање

БиоХемијСка
лаБораторија

11000 Београд, Мије Ковачевића 10/5
тел. 011/2752-527

Лабораторијски техничар
са знањем венепункције

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме, струковни медицинско-лабораторијски технолог; VI/1 степен стручне спреме, виши
медицинско-лабораторијски техничар; V
степен стручне спреме, лабораторијски
техничар-биохемијски смер; IV степен
стручне спреме, биохемијско-здравствени
лаборант; IV степен стручне спреме, медицинско-лабораторијски техничар; потребно је поседовање возачке дозволе „Б“
категорије и знање венепункције.

поНово оглаШава
клиНиЧко-БолНиЧки
цеНтар „звездара“
11000 Београд
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Дипломирани економиста
УСЛОВИ: завршен економски факултет,
најмање три године радног искуства на
пословима ревизије, интерне контроле,
финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима и положен испит за стицање звања - овлашћени
интерни ревизор у јавном сектору. Пријаве
са биографијом и овереним фотокопијама
доказа о испуњавању захтеваних услова
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Кандидати ће писаним путем бити обавештени о резултатима конкурса.

11000 Београд
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-6-333
факс: 011/380-9-650

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

СпецијалНа БолНица
за пСиХијатријСке
БолеСти „ковиН“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Стекните
Медицинска сестра-техничар
конкурентску
на одређено
време, најдуже до 12
месеци
3 извршиоца предност
УСЛОВИ: завршена средња медицинска
школа (IV степен), положен стручни испит,
без обзира на радно искуство. Кандидати
су у обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе
о завршеној стручној спреми: медицинска сестра-техничар (IV степен), 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.

Обука за активно
тражење посла

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

Обука за

У радни однос у установи може да
активно
буде примљено лице под условима
прописаним законом и ако: тражење
посла
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.

Посао се не чека,
посао се тражи

Када се образовно-васпитни рад
остварује на језику националне
Национална служба
мањине, осим услова из става 1 овог
запошљавање
члана, лице за
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.

Пословни центри
НСЗ

Најкраћи пут
до посла
Пословни центри НСЗ

Сајмови
запошљавања

Наука и образовање

клиНиЧко-БолНиЧки
цеНтар „звездара“

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

План за
реализацију
вашег
бизниса
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СпортСка гимНазија

11000 Београд, Петра Чајковског 2
тел. 011/2650-754

Наставник математике и
рачунарства и информатике

на одређено време преко 60 дана, до
истека мандата директора школе у
првом изборном периоду
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар-информатичар.

Наставник српског језика и
књижевности
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор,односно
дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност, професор за српскохрватски
језик са јужнословенским језицима, професор југословенске књижевности и српског језика, 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.
ОСТАЛО: Кандидат поред наведених услова треба да испуњава и услове из чл. 120
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11). Приликом пријављивања, кандидати су дужни да поднесу доказе о испуњености услова и кратку биографију (CV, оверен препис дипломе, оверен препис или
оригинал уверења о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, препоруке и
др). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

оШ „Ђура даНиЧиЋ“

11000 Београд, Мештровићева 19а
тел. 011/3970-140

Спремачица
УСЛОВИ: основна школа. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанства
о завршеној основној школи; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге
рођених; фотокопију личне карте. Лекарско уверење се подноси пре закључења о
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
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иСправка оглаСа
предШколСка уСтаНова
„11. април“
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042, 2603-766, 2692-231

Оглас објављен 23.01.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се тако што уместо: васпитач, на
одређено време до 60 дана, треба да
стоји: васпитач, на одређено време
преко 60 дана; уместо: медицинска
сестра, на одређено време до 60 дана,
треба да стоји: медицинска сестра,
на одређено време преко 60 дана; и
уместо: радник на одржавању чистоће у објектима, на одређено време
до 60 дана, треба да стоји: радник на
одржавању чистоће у објектима, на
одређено време преко 60 дана.

оШ „СтеваН дукиЋ“
11000 Београд, Дантеова 52
тел. 011/2970-147, 2086-047

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Кандидати који конкуришу за наведено радно место поред општих услова морају да испуњавају и посебне
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да
имају одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву доставити: радну биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену копију уверења о
држављанству. Лекарско уверење подноси
се пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља школа. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у обзир. Сва додатна обавештења могу се добити на бројеве
телефона: 011/2970-147 или 011/2086-047.

граЂевиНСки факултет
уНиверзитета у Београду
11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Шеф библиотеке

на одређено време на годину дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
ВСС-филолошки факултет одговарајућег
смера, положен стручни испит из библиотечке делатности, знање два светска језика, од којих је први језик енглески, две
године радног искуства на одговарајућим
пословима. Посебни услови: рад по сменама и рад на рачунару. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверен препис дипломе,
службаиспиту,
уверење о Национална
положеном стручном
доказ о знањузадва
светска језика (извод
запошљавање
из индекса или друге потврде и дипломе)
и потврду о радном искуству. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
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конкурса. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс доставити на
адресу: Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, Булевар краља
Александра 73, I спрат, соба бр. 117.

предШколСка уСтаНова
„БоШко БуХа“
11000 Београд
Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Медицинска сестра

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
медицинска школа; пожељно искуство у
раду са децом предшколског узраста; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; уверење о здравственој способности; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије.

Стручни сарадник-логопед

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, у складу са законом, 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, дефектолошки факултет,
смер логопедија; пожељно искуство у раду
са децом предшколског узраста; уверење
о здравственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми или уверења о стеченој
стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља
службеним путем. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања, на адресу
установе, поштом или лично, у времену од
09,00 до 15,00 часова.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

нсЗ позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

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

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
наука и образовање

Национална служба
за запошљавање

арХитектоНСка
теХНиЧка Школа

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).

Наставник теоријске наставе за
ужестручне предмете

Наведена
документа
доставити
на
енглеском језику. Кандидат који буде
одабран биће у обавези да достави лекарско уверење (општи лекарски преглед) и
међународну возачку дозволу.

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипл. инж. архитектуре.

Наставник теоријске наставе српски језик
са 66% радног времена

Наставник теоријске наставе српски језик
на одређено време до повратка
запосленог са одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор српског језика.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следеће доказе о испуњености услова:
Шанса
младе
оверену за
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 објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе. Телефон за информације:
011/3807-744.
ке и субвенције
(за запошљавање)

Школа је знање,
посао је занат

НациоНалНа СлуЖБа
за запоШЉавање
11000 Београд, Краља Милутина 8

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

Наставник енглеског језика
Опис посла: наставник енглеског језика.
Прави
људи
УСЛОВИ: професор енглеског језика и
возачка дозвола; радно
накњижевности;
правим
искуство није потребно.
пословима
Врста радног односа: послодавац нуди
потписивање уговора о раду на годину
дана, са пробним радом од 4 месеца.

ОСТАЛО: 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).

Запослимо Србију

Потребна документација: радна биограка запошљавања
фија/CV (са фотографијом) која мора бити
једнообразна, преузета са сајта: www.

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

Први утисак је
најважнији
гимНазија
у оБреНовцу –
11500 Обреновац
будите
Милоша Обреновића
90
тел. 011/8721-202
испред свих
Наставник историје
за 60% радног времена

УССЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 и 4 и чл. 120 ст. 1 тач. 1
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11), у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Детаљне информације о условима

Наставник пословних пакета и
интернета

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Рок трајања конкурса: до 05.02.2013. годи-

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 и 4 и чл. 120 ст. 1 тач. 1
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11) и у складу са Правилником о врсти
образовања наставника и стручних сарадника у гимназији информатичког смера по
програму огледа.

рада
кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања
разговора биће обавештени путем телефона кандидати који уђу у ужи избор.
не.

Национална служба
за запошљавање
уНиверзитет
у Београду

фармацеутСки
факултет

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

Редовни професор за ужу
научну област Микробиологија
са имунологијом и
имунохемијом

Друштвена
2одговорност
извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука, завршен
медицински, фармацеутски или биолошки факултет 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.

Људи су
мера успеха

на одређено време у својству
приправника

ОСТАЛО: Кандидати поред стручне спреме треба да испуњавају и следеће услове:
Обуке
и субвенције
да имају
психичку,
физичку и здравствену
способност
за
рад са децом и ученицима
за
запошљавање
(доказ доставља кандидат пре закључења
уговора), да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа), држављанство
Републике Србије. У складу са чл. 8 ст. 4
Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидат мора имати образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова.
Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе
следећа документа: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству РС (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
доказ о испуњености услова из чл. 8 ст. 4
Закона о основама система образовања и
васпитања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

Унапредите
своје
пословање

Једнакост
на тржишту
рада
Подршка
запошљавању особа
са инвалидитетом
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оШ „цаНа марјаНовиЋ“
11233 Раља, Бате Мирковића 23
тел. 011/8257-350

Наставник разредне наставе
Наставник ликовне културе

са 55% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају одговарајуће
образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; уверење да кандидат није осуђиван и уверење да се против њега не води
судски поступак. Пријаве слати на горенаведену адресу школе.

Средња Школа
Гроцка, Ужичка 2
тел. 011/8500-531

Наставник економске групе
предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста.

Координатор практичне
наставе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста или дипломирани
правник.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс
приложити: доказ о поседовању држављанства Републике Србије; оверен препис/фотокопију сведочанства о степену
стручне спреме; доказ да против лица није
покренут кривични поступак; CV. Школа
није у обавези да враћа конкурсну документацију. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
на бројеве телефона: 011/8500-720, 8500531.

ВАША
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs

ЖелезНиЧка
теХНиЧка Школа

11120 Београд, Здравка Челара 14

Наставник саобраћајне групе
предмета
УСЛОВИ:
дипломирани
инжењер
саобраћаја-железнички саобраћај.

Наставник електрогрупе
предмета
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, одсек за електронику, смер телекомуникације.

Наставник електрогрупе
предмета
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, одсек за телекомуникације и
информационе технологије, смер системско инжењерство.

ЖелезНиЧка
теХНиЧка Школа

11120 Београд, Здравка Челара 14

Наставник француског језика

Наставник грађанског
васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
33% радног времена

са 65% радног времена

УСЛОВИ: дипл. социолог, професор социологије, дипл. филозоф, дипл. педагог,
дипл. психолог, професор филозофије и
социологије и да је кандидат едукован на
семинару „Образовање за демократију и
грађанско друштво“.

УСЛОВИ: професор француског језика и
књижевности, дипл. филолог за француски језик и књижевност.

Наставник историје
са 55% радног времена

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор историје, дипл. историчар, професор историје-географије.

УСЛОВИ:
дипломирани
инжењер
саобраћаја-железнички саобраћај.

Наставник математике и
рачунарства и информатике

Наставник математике и
рачунарства и информатике

са 30% радног времена

Наставник саобраћајне групе
предмета

3 извршиоца

УСЛОВИ: дипл. математичар, професор
математике.

УСЛОВИ: дипл. математичар, професор
математике.

Наставник српског језика и
књижевности

Наставник српског језика и књижевности

са 50% радног времена

УСЛОВИ: проф. српског језика и књижевности, проф. односно дипл. филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност, проф. односно дипл. филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски језик, проф. односно дипл. филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност, проф. југословенске књижевности са сродним језиком, проф. српске
књижевности и језика, проф. српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипл. филолог за књижевност и српски језик, дипл. филолог за српски језик
и књижевност, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима.

Наставник основа саобраћајне
психологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипл. психолог, дипл. школски
педагог-психолог, професор психологије.
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ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће
горенаведено звање; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије.
Уз пријаву кандидат подноси: оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену
фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци); оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са свим наведеним
документима доставити поштом, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.
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УСЛОВИ: проф. српског језика и књижевности, проф. односно дипл. филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност, проф. односно дипл. филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски језик, проф. односно дипл. филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност, проф. југословенске књижевности са сродним језиком, проф. српске
књижевности и језика, проф. српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипл. филолог за књижевност и српски језик, дипл. филолог за српски језик
и књижевност, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима.

Дипломирани инжењер
организационих наука
са 60% радног времена

УСЛОВИ: дипл. инж. организационих наука, одсек за информационе системе и технологије.

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

наука и образовање

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: професор енглеског језика и
књижевности, дипл. филолог за енглески
језик и књижевност.
ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће
горенаведено звање; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије.
Уз пријаву кандидат подноси: оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену
фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци); оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са свим наведеним
документима доставити поштом, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

предШколСка
уСтаНова „лаНе“

Гроцка, Хајдук Вељка 31
тел. 011/8500-535, 8500-367

Спремачица
6 извршилаца

УСЛОВИ: основна школа; уверење о здравственој способности; држављанство Републике Србије.

Педагог
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) или завршено високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, у складу са законом; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом; уверење о здравственој способности; држављанство Републике Србије.

Кухињски радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа; уверење о здравственој способности; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Лица која се пријављују на конкурс уз молбу достављају и оверену фотокопију дипломе или сведочанства, као и
фотокопију уверења о држављанству. Сви
остали докази се прибављају накнадно.
Рок за подношење молби је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

предШколСка
уСтаНова „лаНе“

Гроцка, Хајдук Вељка 31
тел. 011/8500-535, 8500-367

Васпитач

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или
на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са законом; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом; уверење о здравственој способности; држављанство Републике Србије.
Лица која се пријављују на конкурс уз
молбу достављају и оверену фотокопију
дипломе или сведочанства, као и фотокопију уверења о држављанству. Сви остали докази се прибављају накнадно. Рок за
подношење молби је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

оШ „аНтоН Скала“

11000 Београд, Петра Чајковског 2а
тел. 011/2650-589

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За избор директора може да се
пријави кандидат који поред општих услова утврђених законом испуњава и посебне
услове у складу са чл. 8, 59 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11):
одговарајуће образовање из чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања, односно 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.
76/2005, 100/2007-аутентично тумачење,
97/2008 и 44/2010), 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 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 испуњава услове за наставника
ОШ „Антон Скала“, у складу са чл. 92 Закона о основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94-одлука
УСРС, 22/2002, 62/2003, 64/2003, 101/2005
и 72/09-др. закон), за педагога и психолога; положен стручни испит, односно дозвола за рад-лиценца за наставника, педагога или психолога; да има обуку и положен
испит за директора школе (ако изабрани
кандидат не поседује положен испит за
директора, дужан је да испит положи у
року од годину дана од дана ступања на
дужност, након доношења програма обуке

и начина и поступка полагања испита од
стране Министарства); најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван 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 кандидат прилаже: биографске податке
и радну биографију и оквирни план рада
за време мандата; оверен препис дипломе
о завршеном одговарајућем образовању
са доказима о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; оверен препис уверења о положеном
стручном испиту-лиценци; потврду о годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; уверење да против њега није покренута истрага, нити
је подигнута оптужница (не старије од 6
месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима - у оригиналу, подноси се пре закључења уговора
о раду; доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 - прибавља школа; оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за директора установе.
Како подзаконски акт из члана 59 Закона
о основама система образовања и васпитања није донет, документација кандидата
без положеног испита за директора школе третира се као комплетна, уколико су
остала документа уредно достављена. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве са доказима
слати у затвореним ковертама, на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс за директора“ или предати лично у просторијама секретаријата школе, сваког радног
дана, у времену од 09,00 до 14,00 часова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити од Комисије за избор
директора школе или секретара школе, на
број телефона: 011/2650-589.

електротеХНиЧка
Школа „земуН“
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-155

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запосленог одсутног преко 60 дана, са
61% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), односно: професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 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;
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професор српске књижевности и језика
оШ „иСидора СекулиЋ“
са општом књижевношћу , дипломирани
11000 Београд, Гаврила Принципа 42
филолог за књижевност и српски језик;
тел. 011/7614-735, 7610-066
дипломирани филолог за српски језик и
књижевност дипломирани филолог српНаставник математике и
ског језика са јужнословенским језицима,
информатике
професор југословенске књижевности и
на одређено време ради замене
српског језика; да кандидат поседује псизапослене на породиљском одсуству
хичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; држављанУСЛОВИ: висока или виша стручна спрема,
ство РС; да није осуђиван правоснажном
у складу са Правилником о степену и врсти
пресудом за кривична дела утврђена у
образовања наставника и стручних сарадчл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
ника у основној школи. Поред општих
система образовања и васпитања; провеуслова, кандидати треба да испуњавају и
ра психофизичких способности у складу
услове утврђене у чл. 120 став 1 тач. 1 - 4
са законом. Рок за пријаву је 8 дана од
Закона о основама система образовања и
дана објављивања конкурса. Непотпуне
васпитања. Уз пријаву на конкурс прилои неблаговремене пријаве неће се узети у
жити: доказ о поседовању држављанства
разматрање. Потпуном пријавом сматра се
РС (уверење о држављанству); оверен
пријава са кратком биографијом уз коју се
препис (фотокопију) дипломе о стеченој
прилаже: доказ о држављанству РС (увестручној спреми; извод из матичне књиге
рење о држављанству или извод из држарођених или венчаних. Лекарско уверење
вљанства); оверен препис извода из матисе доставља након доношења одлуке о
чне књиге рођених; оверен препис или
избору кандидата. Непотпуне и неблагововерена фотокопија дипломе о стеченом
ремене пријаве неће бити разматране.
образовању; уверење надлежног суда да
против кандидата није покренута истрага.
Уверење да кандидат поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад
уНиверзитет у Београду
са децом и ученицима доставља изабрани
факултет за
кандидат пре закључења уговора о раду. У
физиЧку Хемију
року од 8 дана од истека рока за подноше11000 Београд, Студентски трг 12-16
ње пријаве на конкурс, директор врши ужи
Национална
службател. 011/3336-601
избор кандидата које
упућује на претходну
проверу психофизичких
способности, коју
за запошљавање
врши надлежна служба за запошљавање,
Спремачица
применом стандардизованих поступака.
на одређено време од 6 месеци
Уверење да кандидат није осуђиван за
2 извршиоца
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система обраУСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
зовања и васпитања, прибавља школа.
школа. Пријаве доставити архиви Факултета, на наведену адресу.
Одлуку о избору кандидата директор ће
донети у року од 8 дана од дана добијања
мишљења Школског одбора. Писане пријаве доставити лично или поштом, на гореоШ „радоје домаНовиЋ“
наведену адресу. Ближе информације о
11070 Нови Београд
конкурсу могу се добити од секретара шкоБулевар уметности 31
ле, на број телефона: 011/2618-155.

оШ „милаН ракиЋ“
11070 Нови Београд
Војвођанска 62
тел. 011/1768-192, 3017-479

Васпитач у припремном
предшколском програму

на одређено време до повратка
одсутне запослене, а најдуже до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од 3 године или на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије)-васпитач.

Наставник немачког језика

са 33% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог, а најдуже до 03.10.2014.
године

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани

оШ „радојка лакиЋ“
11000 Београд
Др Александра Костића 1-7
тел. 011/3619-713

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. Лекарско уверење кандидат доставља пре закључења
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности
прибавља школа. Пријаве доставити на
наведену адресу школе. Контакт телефон:
011/3619-713.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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Наставник немачког језика
са 88% 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).

Педагог

Наставник биологије

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни
биолог и физиолог, професор биологије и
хемије, дипломирани биолог, смер заштите животне средине, дипломирани биологеколог, дипломирани професор биологије
и хемије, професор биологије-географије,
професор биологије-хемије, професор
биологије-физике, професор биологијеинформатике, професор биологије-математике, дипломирани професор биологије-мастер, дипломирани биолог-мастер,
дипломирани професор биологије-хемијемастер, дипломирани професор биологијегеографије-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.

3 извршиоца

Наставник грађанског
васпитања

П
н
б
и

САЈМОВИ
Наставник техничког
и
ЗАПОШЉАВАЊА
информатичког образовања
са 40% радног времена

са 80% радног времена

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
образовање, односно

Наставник енглеског језика

на одређено време до краја наставне
2012/2013. године

УСЛОВИ: високо
образовање на студијама другог степена
(VII/1 степен, односно мастер-академске
студије, специјалистичке студије или спеОСТАЛО:
Национална
службаКандидат треба да има одговацијалистичке струковне студије),
у скларајуће образовање из чл. 8 Закона о осноду са Законом о високом образовању и
за стручне
запошљавање
вама система образовања и васпитања,
Правилником о врсти и степену
чл. 39 Закона о предшколском васпитању
спреме наставника, васпитача и стручних
и образовању, чл. 3 Правилника о степену
сарадника у основној школи. Уз пријаву
и врсти образовања наставника и стручприложити: оверену фотокопију диплоних сарадника у основној школи и чл. 2
ме о стеченој стручној спреми, уверење
Правилника о степену и врсти образовања
о држављанству, извод из матичне књиге
наставника који изводе образовно-васпитрођених.
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Обуке и субвенције (за запошљавање)

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).

Обуке и с
за запошљ

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

Друштвена

Уна

наука и образовање

ни рад из изборних предмета у основној
школи и испуњава услове за пријем у радни однос из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. У поступку
одлучивања о избору васпитача-наставника врши се претходна провера психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву поднети: доказ о одговарајућем образовању
(оверена фотокопија дипломе), уверење
о држављанству (оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (оверена фотокопија).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
(лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања прибавља школа. Фотокопије
докумената морају бити оверене. Пријаве са биографијом и траженим доказима
о испуњавању услова конкурса доставити
лично или поштом на наведену адресу,
са назнаком: „За конкурс за васпитачанаставника“.

оШ „ратко митровиЋ“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 58
тел. 011/3111-779, 2143-965

Наставник немачког језика

са 65% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
одсуства

Наставник физичког васпитања
са 90% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Кандидат треба да
испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и
посебне услове прописане Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о систематизацији радних места; одговарајуће образовање; психичка,
физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (уверење се доставља пре закључења уговора о раду); да
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа службеним путем. У поступку одлучивања о избору кандидата, у
Филијали Београд Националне службе за
запошљавање биће извршена провера
психофизичких
способности
кандидата за
Друштвена
одговорност
рад са децом и ученицима. Уз пријаву и
биографске податке приложити и доказе
о испуњености услова о стручној спреми,
У
извод ПРИОРИТЕТИ
из матичне књиге рођених,
доказ
о држављанству.
Документа
се предају у
ЗАПОШЉАВАЊУ
оригиналу или у овереној фотокопији.

оШ „владимир Назор“

уНиверзитет у Београду
поЉопривредНи
факултет

11000 Београд-Железник
Милана Мијалковића 11

11080 Земун, Немањина 6

Наставник техничког и
информатичког образовања

Наставник за избор у звање
и на радно место редовног
професора за ужу научну
област Биохемија

Наставник разредне наставе
Спремачица
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у
траженом занимању, а у свему према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места за запослене у
основној школи; да је кандидат држављанин РС; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања. Ближе информације о условима огласа могу се добити у секретаријату
школе, на број телефона: 011/2571-757.

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и
на радно место доцента за ужу
научну област Биохемија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
и на радно место доцента за
ужу научну област Наука о
конзервисању

предШколСка
уСтаНова „Чукарица“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

на одређено време од 5 година

Вешерка
УСЛОВИ: осмогодишња школа и стручна
оспособљеност у трајању од 6 месеци до
2 године.

Кувар
УСЛОВИ: угоститељско-туристичка школа,
КВ кувар.
ОСТАЛО: Документација коју је потребно доставити: пријава на оглас, оверена
фотокопија дипломе, оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених, држављанство, потврда надлежног органа да
кандидат није под истрагом.

оШ „веЉко дугоШевиЋ“
11000 Београд, Милана Ракића 41
тел. 011/3086-971

Наставник историје
са 85% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Уз пријаву доставити: доказ о одговарајућој стручној спреми
(оверена фотокопија дипломе), уверење о
држављанству, уверење да кандидат није
под истрагом. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања. Пријаве доставити
на адресу школе.

Национална служба
за запошљавање

Наставник за избор у звање
и на радно место ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Повртарство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне области,
способност за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и
на радно место асистента за
ужу научну област Економика
пољопривреде
на одређено време од 3 године

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

УСЛОВИ: студент докторских студија или
магистар наука са прихваћеном темом докторске дисертације, сваки од претходних
нивоа студија завршен са укупном просечном оценом најмање осам, смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду и Статутом Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова конкурса: биографија, списак радова, диплома
о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држаСАЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
вљанству, потврда надлежног органа да
кандидат није под истрагом (документа у
оригиналу или у овереном препису и не
старија од 6 месеци), достављају се на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Конкурс је отворен 15 дана.
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оШ „јаНко катиЋ“
11453 Рогача, Космајска 153
тел. 011/8255-021

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник историје
са 35% радног времена

Наставник географије
са 35% радног времена

Наставник физике

са 30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: 1. да имају одговарајуће
образовање (VII/1 степен стручне спреме),
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника; 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 (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених). Услови из ст. 1 доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Доказ о испуњености услова из
ст. 1 тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс. Доказ о испуњености услова из
ст. 1 тач. 2 подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ из ст. 1 тач. 3 прибавља
школа. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

поНиШтење дела оглаСа
фармацеутСко
физиотерапеутСка
Школа
11000 Београд, Донска 27-29
тел. 011/3047-812, 3047-814

Оглас објављен 31.10.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: наставник предузетништва-изборни, са 35% радног
времена. За остала радна места оглас
је непромењен.

оСНовНа Школа
„јоваН Стерија поповиЋ“
11070 Београд, Војвођанска 61

Наставник немачког језика
Наставник немачког језика
за 67% радног времена

Наставник енглеског језика
за 90% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за
наставнике према чл. 2 Правилника о
степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи

26

(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012) и чл. 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); психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике
Србије. У поступку одлучивања о избору кандидата по конкурсу биће извршена
претходна провера психофизичких способности кандидата, коју ће обавити надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пре
закључивања уговора о раду изабрани
кандидат је у обавези да достави уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, а
доказ о неосуђиваности прибавиће школа
по службеној дужности. Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву
доставити: оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, оверену копију
уверења о држављанству (не старије од 6
месеци), оверену копију извода из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање.

11000 Београд
Интернационалних бригада 57
е-mail: skola_dis@yаhoo.com

Психолог

на одређено време до 07.06.2013.
године, са 50% радног времена

Професор ликовне културе

на одређено време до 07.06.2013.
године, са 20% радног времена
УСЛОВИ: услови прописани Законом о
основама система образовања и васпитања и одговарајући степен стручне спреме према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Пријаве слати на
е-mail: skola_dis@yаhoo.com.

приватНа гимНазија
„владиСлав петковиЋ
диС“
11000 Београд
Интернационалних бригада 57
е-mail: skola_dis@yаhoo.com

Психолог

на одређено време до 14.06.2013.
године, са 50% радног времена

прва оБреНоваЧка
оСНовНа Школа

Професор ликовне културе

на одређено време до 14.06.2013.
године, са 10% радног времена

11500 Обреновац
Милоша Обреновића 169
тел. 011/8721-289, 8726-069

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96...3/10)-диплома или оверена копија
дипломе или уверења о дипломирању ако
није издата диплома; општа здравствена способност-лекарско уверење подноси
само изабрани кандидат; уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (трајни); 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).
Тестирање кандидата у погледу психичке,
физичке и здравствене способности за рад
са ученицима организује школа код Националне службе за запошљавање, по истеку
рока за пријављивање. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 011/8726-069.
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приватНа
оСНовНа Школа
„владиСлав петковиЋ
диС“

УСЛОВИ: услови прописани Законом о
основама система образовања и васпитања и одговарајући степен стручне спреме према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији. Пријаве
слати на е-mail: skola_dis@yаhoo.com.

допуНа оглаСа
предШколСка
уСтаНова
„ракила котаров вука“
11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

Оглас објављен 23.01.2013. године у публикацији „Послови“, за радна места: психолог - стручни сарадник и аналитичар на одређено време,
допуњује се у делу ОСТАЛО, тако што
се поред наведеног додаје: Кандидати
су обавезни да уз пријаву на конкурс
доставе: преглед кретања у служби
са биографским подацима, уверење о
држављанству (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију личне карте, уверење да се против њих
не води истрага и да није подигнута
оптужница (не старије од шест месеци), оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању. Оверене фотокопије наведених докумената не могу
бити старије од 6 месеци. Пријаве на
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конкурс, са доказима о испуњавању
услова, доставити поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“ или предати лично у установи.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

електротеХНиЧка
Школа „земуН“

предШколСка
уСтаНова
„ракила котаров вука“

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање:
дипломирани
економиста-мастер
или
дипломирани економиста који је стекао
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; три године радног искуства на књиговодственофинансијским пословима; 2) да кандидат
поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да поседује држављанство РС; 4)
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 5) да поседује
три године искуства на књиговодственофинансијским пословима. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава са кратком биографијом
уз коју се прилаже: доказ о држављанству
РС (уверење о држављанству или извод
из држављанства); оверен препис извода
из матичне књиге рођених; оверен препис
или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; уверење надлежног суда
да против кандидата није покренута истрага; доказ о радном искуству у струци (оригинал или оверена фотокопија потврде,
решења, радне књижице и др). Доказ из
тачке 2 доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, а доказ под
тачком 4 прибавља школа. Кандидати који
уђу у ужи избор биће контактирани телефоном или електронском поштом. Писане
пријаве доставити лично или поштом, на
горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити од секретара
школе, на број телефона: 011/2618-155.

11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

Медицинска сестра у васпитној
групи
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
средња школа здравствене струке: васпитачки смер, занимање: медицинска сестра, без обзира на радно искуство, рад за
три извршиоца је у Лазаревцу, а један у
Шопићу. Кандидати су обавезни да уз
пријаву на конкурс доставе: преглед кретања у служби са биографским подацима, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију личне
карте, уверење да се против њих не води
истрага и да није подигнута оптужница (не
старије од шест месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању.
Оверене фотокопије наведених докумената не могу бити старије од 6 месеци. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању
услова, доставити поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“, или
предати лично у установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

иСправка оглаСа
уНиверзитет
„СиНгидуНум“
факултет за
екоНомију, фиНаНСије и
адмиНиСтрацију
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 10и
тел. 011/306-66-70

Оглас објављен 16.01.2013. године у публикацији „Послови“, са
роком доставе пријава кандидата до
31.01.2013. године, мења се тако што
се рок за пријаву кандидата продужава до 05.02.2013. године.

Национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла
иНформиСаНоСт
СигурНоСт
Самопоуздање

ма. Уз молбу кандидат прилаже: оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију
уверења о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Пријаве поднети на
горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-155

Шеф рачуноводства

оШ „СутјеСка“

11080 Земун, Задругарска 1
тел. 011/2611-796

Наставник техничког и
информатичког образовања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: 1) да имају одговарајуће
образовање предвиђено чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
и Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96...3/10); 2) да
поседују психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да поседују држављанство РС. Докази о испуњености услова из чл. 120 став 1 тач. 1 и 4
Закона о основама система образовања и
васпитања 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 школа.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

бор

оШ „3. октоБар“
оСНовНа Школа
„момЧило ЖивојиНовиЋ“

19210 Бор, 3. октобар 71
тел. 030/432-160

11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел/факс: 011/8231-388

Психолог

Наставник физике

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају VII степен
стручне спреме одговарајућег занимања,
предвиђен Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи: дипломирани психолог;
дипломирани школски психолог; дипломирани психолог, смер школско-клинички;
професор психологије; да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе:
уверење о држављанству; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми одговарајућег занимања; извод
из матичне књиге рођених. Проверу психофизичких способности врши надлежна

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечен на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), почев од 10.09.2005. године, на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, стечен до 10.09.2005.
године или стечено високо образовање
на студијама првог степена, студијама
у трајању од 3 године или више образовање у наведеном занимању, у складу са
Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи; да је кандидат држављанин Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања; да има психичку, здравствену
и физичку способност за рад са ученици-
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служба за запошљавање, после подношења пријаве. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са траженом документацијом доставити на адресу школе.

оШ „Ђура јакШиЋ“
19219 Кривељ
тел. 030/473-114

Наставник српског језика и
књижевности
са 22% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са
општом лингвистиком, професор српске
књижевности и језика, професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима,
професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште
лингвистике, професор за српскохрватски
језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним
и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске
књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на
мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу
књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
дипломирани филолог за српски језик и
књижевност, 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 филологија
(Српски језик и лингвистика)), мастер професор језика и књижевности (студијски
програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика)).

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања, за
рад у издвојеном одељењу у Горњану
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 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 и дипломирани учитељ-мастер.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних
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сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012),
кандидат мора да испуњава и услове
прописане Законом о основама система
образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у чл. 120 став 1 тач. 3 и да
има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс приложити: диплому,
уверење или други доказ о стручној спреми; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених.
Сва документа прилажу се у оригиналу или
у овереном препису. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши
надлежна служба за запошљавање, после
подношења пријаве. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве са траженом документацијом подносе се на адресу школе.

оШ „БраНко радиЧевиЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Педагог
УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани педагог-општи смер или смер школске
педагогије, дипломирани школски педагог-психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог мастер.
Уз пријаву на конкурс приложити: диплому
о завршеној високој школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије. Документа не смеју
бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс,
са комплетном документацијом, слати на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

оСНовНа Школа
„павле илиЋ веЉко“
19335 Душановац
тел. 019/560-023

1. Наставник математике
са 89% радног времена

2. Наставник математике

са 22% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Михајловцу

3. Наставник српског језика

са 72% радног времена, за рад у
Душановцу и издвојеном одељењу
у Михајловцу, на одређено време до
повратка запослене са породиљског
боловања

4. Наставник немачког језика

са 55% радног времена, за рад у
Душановцу и издвојеном одељењу у
Михајловцу
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5. Наставник физике

са 20% радног времена, за рад у
Душановцу и издвојеном одељењу у
Михајловцу

6. Наставник разредне наставе
7. Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у
Михајловцу

8. Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

9. Наставник грађанског
васпитања у другом циклусу
основног образовања и
васпитања
са 25% радног времена

10. Домар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: за радна места
под бр. 1 до 8: одговарајуће образовање
у складу са одредбама Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и у
складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); за
рад на радном месту наставника грађанског васпитања: одговарајуће образовање
у складу са одредбама Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и у
складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); за
радно место домара: V, IV или III степен
стручне спреме, машинске, грађевинске,
столарске, водоинсталатерске или електро
струке, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ
„Павле Илић Вељко“ Душановац. Кандидати морају да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима (за радна места под бр. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака; директор врши ужи избор кандидата које упућује на проверу у року од
осам дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс); да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ о неосуђиваности прибавља
школа); држављанство Републике Србије.
Кандидати су дужни да доставе пријаву
на конкурс и следеће доказе: диплому о
стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (издат на новом
обрасцу). Лица која конкуришу за наставника грађанског васпитања, поред наведених докумената, треба да приложе и доказ
о савладаности програма за извођење
наставе из грађанског васпитања за 5, 6,
7. и 8. разред, односно неки од програма
који су наведени у Правилнику о степе-
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ну и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012) или да имају специјалистички
курс за наставника грађанског васпитања
на одговарајућој високошколској установи. Документа се прилажу у оригиналу или
у овереној фотокопији. Све фотокопије
докумената морају бити уредно оверене.
Доказ о испуњености услова да лице има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом
доставити лично или поштом на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

оШ „СтеваН мокрањац“
19316 Кобишница

Мајстор, домар
УСЛОВИ: завршена основна школа. Поред
општих услова прописаних Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне
услове у складу са чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да
доставе следеће доказе, у оригиналу или у
уредно овереној фотокопији: доказ о стручној спреми, доказ о држављанству, извод
из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

гњилане

оШ „марко рајковиЋ“
Врбовац

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Помоћни радник-хигијеничар
са 50% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Могили
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са
биографским подацима доставити: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми,
уверење о држављанству, доказ да кандидат није осуђиван, доказ о здравственом
стању. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Све информације у вези са конкурсом могу се добити
у школи или на број тел. 0280/38-102.

оШ „Свети Сава“

Паралово
Са истуреним одељењем у Понешу
38250 Гњилане-Шилово

Педагог

са 25% радног времена, за рад у
Паралову и Понешу
УСЛОВИ: Послове педагога могу обављати лица која испуњавају услове из чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања и покажу задовољавајуће
резултате на психофизичкој провери. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да кандидат није под
истрагом и да није осуђиван и лекарско
уверење. Пријаве слати на адресу школе.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Педагог који буде примљен по конкурсу једне недеље радиће један дан у току
недеље, а следеће недеље два дана и тако
наизменично до краја месеца.

ч ач а К

система образовања и васоитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
поднесу: оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем факултету,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, по службеној дужности прибавља
школа. Пријаве са доказима о испуњавању
услова слати на адресу школе или донети
лично у секретаријат школе, у времену од
08,00 до 13,00 часова, сваког радног дана.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на број телефона: 032/222397, сваким радним даном, у времену од
08,00 до 13,00 часова.

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

Наставник руског језика

на одређено време до краја школске
године, за 33% радног времена

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

Спремачица

на одређено време, пробни рад од 4
месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 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) држављанство Републике Србије.
Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
из тачке 2 пре закључења уговора о раду.
Доказ из тачке 3 прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати
на адресу школе. Рок за пријављивање је
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
по Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији: професор,
односно дипломирани филолог за руски
језик и књижевност (доказује се уверењем
или дипломом о врсти и степену стручне
спреме); психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима
(доказује се лекарским уверењем); да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказује се изводом из
казнене евиденције); држављанство Републике Србије (уверење о држављанству).
Пријаве са доказима о испуњавању услова
слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

гимНазија ЧаЧак
32000 Чачак
Жупана Страцимира 1
тел. 032/222-397

Професор физике

Модеран јавни сервис

Професор историје
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. На конкурс се могу
пријавити лица која поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних Законом о раду, испуњавају и посебне
услове утврђене чл. 120 Закона о основама

Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената
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наука и образовање

оШ „вук караЏиЋ“

32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/227-976

Наставник техничког и
информатичког образовања
за 50% радног времена

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

Рачуновођа

уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Уз кратку биографију подноси
се и извод из матичне књиге рођених (не
старији од шест месеци). Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 032/366-094.

екоНомСка Школа

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

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

Наставник економске групе
предмета

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
школа.

Наставник техничког и
информатичког образовања
на одређено време до 31.08.2013.
године, за 20% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа треба да
испуњавају и посебне услове прописане одредбама из чл. 3, 120 и 122 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти и степену
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, уверење да нису осуђивани, за удате/ожењене - извод из матичне
књиге венчаних. Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на адресу школе
или доставити лично секретару школе. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Општи услови за
заснивање радног односа у школи прописани су у члану 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз молбу кандидат треба да поднесе: оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем степену и врсти стручне спреме, уверење о
држављанству. Посебни услови утврђени
су одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама („Службени гласник РС“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/97, 14/97, 7/98,
3/99, 5/01, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 14/04,
5/05, 6/05, 11/05, 2/07, 4/07, 10/07, 7/08
и 11/08). Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације могу се добити на број
телефона: 032/344-793.

преХрамБеНо
угоСтитеЉСка Школа
32000 Чачак, Стоје Тошић 23
тел. 032/330-323

Професор хемије

за 25% радног времена

оШ „Свети Сава“

32000 Чачак
Др Драгише Мишовића 245
тел. 032/366-094

Наставник физичког васпитања
за 50% радног времена

Наставник физичког васпитања
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. У радни однос може
да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство Републике Србије.
Услови из тач. 1 и 2 доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ из тачке 2 при закључењу
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању.

Професор познавања робе

дужан је да пре закључења уговора о раду
достави уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом
и ученицима, не старије од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу има кандидат који
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, о чему ће школа
прибавити доказе по службеној дужности
од МУП-а, за изабраног кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима извршиће надлежна
служба за запошљавање. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу
школе или доставити лично у секретаријат
школе, у периоду до 13,00 часова. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 032/330-323.

јагодина

оШ „13. октоБар“

35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб

Наставник биологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет.

Библиотекар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет.
ОСТАЛО: 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. Уз пријаву доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
и уверење о држављанству Републике
Србије. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Ближе информације могу
се добити код секретара школе и на број
телефона: 035/8472-477.

за 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
одговарајућег занимања.
ОСТАЛО: Општи услови: одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и
васпитања. Посебни услови утврђени су
одредбама Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
сарадника у настави у стручним школама
(„Службени гласник РС“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 3/97, 14/97, 7/98, 3/99,
5/01, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 14/04, 5/05,
6/05, 11/05, 2/07, 4/07, 10/07, 7/08, 11/08,
5/11 и 8/11). Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија), краћу
биографију. Кандидат који буде изабран
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оШ „радоје домаНовиЋ“
35250 Параћин, Књаза Милоша 2
тел. 035/563-054

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
запосленог упућеног на рад у
иностранство, за рад у издвојеном
одељењу у Стрижи

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат
мора да испуњава и посебне услове: одговарајућа стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи;
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
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наука и образовање

став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља
школа); да има држављанство Републике
Србије. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: краћу биографију,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе) и
уверење о држављанству (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена копија).
Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање,
а упућивање кандидата врши директор.

фотокопија), радну биографију, извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса). Пријаве и документацију достављати у затвореној коверти, са
назнаком: „За конкурс за радно место на
одржавању чистоће“. На полеђини коверте назначити своје име, презиме и адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

теХНиЧка Школа

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

оСНовНа Школа
„деСпот СтефаН виСоки“
35213 Деспотовац, Рудничка 10
тел. 035/611-175

Финансијско-књиговодствени
радник
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства, а
најдуже до 25.11.2014. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа или правно-биротехничка
школа-економски смер; 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. Документација: пријава на конкурс,
оверена фотокопија дипломе о стеченој
стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван (прибавља школа), уверење о држављанству, лекарско уверење (по извршеном избору). Извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење и уверење да кандидат није
осуђиван не смеју бити старији од шест
месеци (осим извода из матичне књиге
рођених, ако је на новом обрасцу). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

маШиНСко
електротеХНиЧка Школа
35250 Параћин
Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Радник на одржавању чистоће
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће
образовање, најмање завршена основна
школа (осам разреда), да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад,
држављанство Републике Србије, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа). Уз
пријаву на конкурс приложити: уверење
о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци од дана
објављивања конкурса), диплому о стеченом одговарајућем образовању (оверена

Наставник математике

на одређено време ради замене
запослене на боловању

оШ „јоваН поповиЋ“
Чока, Бранка Радичевића 11
тел. 0230/71-505

Обрачунски радник
УСЛОВИ: завршена средња школа економског смера (оверена фотокопија диломе о
стеченом образовању); доказ о држављанству РС (оверена фотокопија или оригинал уверења). Здравствено уверење подноси се пре закључивања уговора о раду.
Уверење да се против кандидата не води
кривични поступак, односно да није осуђиван за кривична дела, школа ће прибавити службеним путем од надлежног органа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

Чистачица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике, односно дипломирани
математичар и остали услови предвиђени Правилником о врсти стручне спреме
наставника, васпитача, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008 и 5/2011), као и остали услови
предвиђени чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. У
радни однос може бити примљено лице
под условима прописаним законом, и ако
поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење
о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, уверење суда
да кандидат није под истрагом. Уверење о
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а лекарско уверење доставља изабрани кандидат после доношења
одлуке, а пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњености услова достављају
се у оригиналу или у овереној фотокопији.
Уверење о држављанству и уверење суда
не могу бити старији од 6 месеци. Пријаве
слати на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

КиКинда

поНиШтење оглаСа
теХНиЧка Школа
23300 Кикинда, Светосавска 55
тел. 0230/22-275, 401-650

Оглас објављен 23.01.2013. године у
публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: наставник електротехничке групе предмета, на одређено време у својству приправника, за
40% радног времена. У осталом делу
оглас је непромењен.

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену основну школу (оверена фотокопија
дипломе-сведочанства о стеченом образовању); доказ о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија уверења).
Здравствено уверење подноси се пре
закључивања уговора о раду, а уверење
да се против кандидата не води кривични
поступак, односно да није осуђиван за кривична дела, школа ће прибавити службеним путем од надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се узети
у разматрање.

оШ „10. октоБар“
24410 Хоргош, Карасова 14
тел. 024/792-023
е-mail: hosko@stcable.net

Наставник мађарског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
ради неге детета, за рад у Хоргошу, у
две смене
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање: стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10.09.2005. године, на
основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године;
психофизичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство РС; поседовање
доказа о знању мађарског језика. Уз пријаву кандидат треба да достави: диплому о
стеченом образовању и уверење о држављанству. Уверење о некажњавању школа
ће прибавити службеним путем. Лекарско
уверење подноси изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у
обзир. Молбе доставити на горенаведену
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
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наука и образовање

теХНиЧка Школа

24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/853-034
е-mail: iskolada@open.telekom.rs

Наставник музичке културе

за 4 часа и 30 часова блок наставе
(23,57% радног времена)
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
8/2004, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011)
- доказ-диплома о стеченом образовању
(оригинал или оверена фотокопија); да
има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (прибавља школа); да има општу здравствену
способност (за кандидате који имају више
од шест месеци прекида радног односа)доказ, лекарско уверење након донете
одлуке о избору кандидата; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011)-уверење прибавља школа; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; уверење да је средњу,
вишу и високу школу завршио на језику
мађарске националне мањине или да је
положио испит из тог језика по програму
високошколске установе; уверење високошколске установе да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова.
Пријаву са доказима о испуњавању услова
кандидат доставља на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир.

КосовсК а митровиц а

цеНтар за културу
„Сава деЧаНац“

оШ „Свети Сава“

38218 Лепосавић, Немањина 11
тел. 028/83-057, 83-307

Топоница
34243 Топоница-Кнић
тел. 034/519-107

Директор

Наставник биологије

на мандатни период од 4 године

за 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује високу стручну спрему друштвеног смера и најмање 3 године радног искуства; да својим
програмом учини вероватним квалитетно обављање послова директора; да није
осуђиван за кривична дела против привреде и службене дужности за које су наступиле правне последице осуде, док те последице трају; да предложи програм рада и
развоја установе, као саставни део конкурсне документације; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс поднети:
доказ о завршеној стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, уверење да
кандидат није осуђиван. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве на конкурс доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: VII/1
степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника за
основно образовање; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат мора да приложи: оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности и уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци или
да није правоснажном пресудом осуђен за
кривично дело против достојанства личности и морала (прибавља се у МУП-у).
Кандидати треба да доставе документа
тражена конкурсом, која нису старија од
шест месеци. Пријаве на конкурс слати на
горенаведену адресу школе.

уСтаНова за
предШколСко
ваСпитање и
оБразовање
Липљан

Педагог

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски факултет, смер педагогија. 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 адресу установе или доставити
лично. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

К ра г У ј е в а ц

оШ „БраЋа акСиЋ“
38232 Липљан
Новице Дејановића 10

Помоћни радник

возач службеног возила
УСЛОВИ: Посебни услови: у складу са
Правилником о врсти стручне спреме у
ОШ-одговарајућа средња стручна спрема и поседовање возачке дозволе „Б“ и
„Д“ категорије. Општи услови: у складу са
Законом о раду (чл. 25, 26 и 27). Пријаве
са потребном документацијом (доказ о стеченој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству,
лекарско уверење, доказ из суда да нема
сметњи за рад у образовању), у оригиналу
или у овереној фотокопији, поднети у року
од 8 дана од дана објављивања, на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Некомплетна и неблаговремена документација
неће се разматрати.
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опШтиНСка БиБлиотека
„др драгиШа витоШевиЋ“
34240 Кнић
тел. 034/510-135

Књижничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; да је
кандидат држављанин Републике Србије;
да није под истрагом и да није осуђиван
на безусловну казну затвора у трајању од
најмање 6 месеци и да има општу и здравствену способност. Предност има кандидат који има искуства у обављању послова
књижничара. Уз пријаву са биографијом
и доказима о испуњености услова огласа доставити: лекарско уверење и извод
из матичне књиге рођених. Фотокопије
морају бити оверене, а уверења не смеју
бити старија од 6 месеци.
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предШколСка
уСтаНова „дуга“
34300 Аранђеловац
Књаза Милоша 178
тел. 034/701-870

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати морају
да испуњавају и следеће посебне услове:
да имају више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије
или основне академске студије) у трајању
од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије)
- васпитач; да су држављани Републике Србије; да 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. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: биографске податке; оверену копију дипломе
о стеченом образовању; оригинал или оверену копију уверења о држављанству РС
(не старије од 6 месеци) и оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге
рођених. Уверење о здравственој способности подноси се пре закључења уговора
о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности,
пре доношења одлуке о избору кандидата.
Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на горенаведену адресу,
поштом или лично, сваког радног дана, у
времену од 07,00 до 14,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
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наука и образовање

екоНомСка Школа
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 6
тел. 034/304-085

Наставник физике

за 40% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама и да
кандидат испуњава услове из члана 120
Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат
је у обавези да достави: кратку радну биографију; оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом
образовању и уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци).
Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду, а доказ из става
1 тачка 3 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
школа по службеној дужности.

К ра љ е в о

оШ „доСитеј оБрадовиЋ“
36214 Врба, Врба бр. 29

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене
одсутног запосленог

УСЛОВИ: На радно место може да буде
примљен кандидат ако испуњава опште
услове за пријем у радни однос утврђене у
чл. 24 ст. 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09) и посебне услове утврђене у чл. 120 став 1 тач.
1, 2, 3, 4 и чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), чл.
3 тачка 12 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/2012) и да има
завршено високо образовање - што доказује прилагањем оригинала или оверене
фотокопије дипломе о завршеним 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), који важи
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 и да
је стекао звање прописано чл. 3 тачка 12
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и
ученицима - лекарско уверење (накнадно
прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; кандидати који су
извршили проверу психофизичких способности у пријави треба да наведу где и када
су извршили проверу); да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - доказ о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности; држављанство Републике Србије - кандидат прилаже

оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци).
Уз наведена документа, кандидат прилаже
и оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Кандидат који
конкурише за радно место, а нема дозволу
за рад - лиценцу, у обавези је да у року
од 2 године од заснивања радног односа
положи испит за лиценцу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве на конкурс са неовереним документима, као и документима
која су старија од 6 месеци, биће одбачене
као непотпуне. Пријаве на конкурс слати
у року од 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“.

брани кандидат пре закључења уговора
о раду); кратку биографију. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о огласу могу се добити код секретара
школе и на број телефона: 036/5871-587.

КрУшевац

оШ „деСпот СтефаН“
37221 Горњи Степош
тел. 037/655-335

Наставник разредне наставе

екоНомСко
трговиНСка Школа

Наставник математике

за 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог (часови директора школе)

36000 Краљево, Доситејева 46
тел. 036/382-047
е-mail: еtskkv@ptt.rs

Професор економске групе
предмета
за 65% радног времена

Професор енглеског језика
за 83% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен одговарајући факултет сходно
одредбама Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
сарадника у настави у стручним школама;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз молбу поднети:
диплому о одговарајућем образовању и
доказ о држављанству Републике Србије.
Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве поднети на
адресу школе.

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
образовање прописано Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима - доказ се подноси пре закључења уговора о раду; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања - доказ прибавља школа; да
има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву са краћом биографијом кандидат
прилаже: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству - не старије од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија). Пријаве доставити лично или препорученом
поштом на наведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

маШиНСко
електротеХНиЧка Школа

оШ „витаНовац“

37000 Крушевац
Ћирила и Методија 26
тел. 037/448-810

36206 Витановац
тел. 036/5871-587

Помоћни радник

Секретар

за рад у издвојеном школском месту у
Стублу
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да има општу здравствену способност. Уз пријаву кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена копија); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); здравствено уверење (подноси иза-

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник. Кандидати морају
испуњавати и остале опште услове за
заснивање радног односа предвиђене
Законом о раду.

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа и испуњавање осталих општих услова предвиђених Законом
о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати достављају: сведочанство о завршеној основној
школи (оригинал или оверена фотокопија)
и уверење о држављанству. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“.
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оШ „кНез лазар“
37222 Купци
тел. 037/884-105

Професор математике

за 22% радног времена на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања и 44% радног
времена на неодређено време
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Пријаве са дипломом о
завршеном одговарајућем високом образовању и уверењем о држављанству послати
на наведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања огласа.

оШ „мирко томиЋ“

37266 Обреж, Мирка Томића 12
тел. 037/790-120

Наставник немачког језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање из члана 8
Закона о основама система образовања и
васпитања и члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; држављанство Републике Србије; психичка,
физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву са школско-образовном и радном биографијом кандидати достављају: оверену фотокопију-препис дипломе о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора
о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе
информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, на број телефона:
037/790-120.

оСНовНа Школа
„доСитеј оБрадовиЋ“
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6
тел. 037/811-761

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
запосленог одсутног преко 60 дана,
за рад у издвојеним одељењима у
Појатама, Плочнику и Лучини, за 60%
радног времена
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање према чл. 8
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2009
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и 52/2011); одговарајући степен и врста
образовања прописани у чл. 3 ст. 1 тач. 3
подтачка 1 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/2012) - оверену фотокопију дипломе кандидат подноси
уз пријаву на конкурс; да је држављанин
РС (уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених кандидат подноси
уз пријаву на конкурс); да има психофизичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење се
подноси пре закључивања уговора о раду);
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља
школа од МУП-а, по службеној дужности).
Рок за подношење пријава са важећим,
односно уредно овереним фотокопијама
потребних докумената је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
запосленог одсутног преко 60 дана, за
рад у издвојеном одељењу у Плочнику
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање према чл. 8
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2009
и 52/2011), одговарајући степен и врста
образовања прописани у 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) - оверену фотокопију
дипломе кандидат подноси уз пријаву на
конкурс; да је држављанин РС (уверење о
држављанству и извод из матичне књиге
рођених кандидат подноси уз пријаву на
конкурс); да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси се пре
закључивања уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење прибавља школа
од МУП-а, по службеној дужности). Рок за
подношење пријава са важећим, односно
уредно овереним фотокопијама потребних
докумената је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник математике

2 извршиоца-један извршилац на
неодређено време за 100% радног
времена и један извршилац на
неодређено време за 22% радног
времена
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање према чл. 8
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2009
и 52/2011), одговарајући степен и врста
образовања прописани у чл. 3 ст. 1 тач. 9
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) - оверену фотокопију
дипломе кандидат подноси уз пријаву на
конкурс; да је држављанин РС (уверење о
држављанству и извод из матичне књиге
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рођених кандидат подноси уз пријаву на
конкурс); да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси се пре
закључивања уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење прибавља школа
од МУП-а, по службеној дужности). Рок за
подношење пријава са важећим, односно
уредно овереним фотокопијама потребних
докумената је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник француског језика
за 22% радног времена

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање према чл. 8
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2009
и 52/2011), одговарајући степен и врста
образовања прописани у чл. 3 ст. 1 тач. 3
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) - оверену фотокопију
дипломе кандидат подноси уз пријаву на
конкурс; да је држављанин РС (уверење о
држављанству и извод из матичне књиге
рођених кандидат подноси уз пријаву на
конкурс); да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси се пре
закључивања уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење прибавља школа
од МУП-а, по службеној дужности). Рок за
подношење пријава са важећим, односно
уредно овереним фотокопијама потребних
докумената је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник географије
за 50% радног времена

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање према чл. 8
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2009
и 52/2011), одговарајући степен и врста
образовања прописани у чл. 3 ст. 1 тач. 7
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) - оверену фотокопију
дипломе кандидат подноси уз пријаву на
конкурс; да је држављанин РС (уверење о
држављанству и извод из матичне књиге
рођених кандидат подноси уз пријаву на
конкурс); да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси се пре
закључивања уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење прибавља школа
од МУП-а, по службеној дужности). Рок за
подношење пријава са важећим, односно
уредно овереним фотокопијама потребних
докумената је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Стц „темНиЋ“

37260 Варварин
Марина Мариновића бб
тел. 037/788-578

Помоћник директора за
спортско-рекреативне
активности у Установи за
физичку културу-Спортскотуристички центар „Темнић“
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор физичке културе; најмање 1 година радног искуства; возачка дозвола „Б“
категорије; познавање рада на рачунару. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију трајног извода из матичне књиге рођених; доказ о поседовању
држављанства Републике Србије; лекарско уверење о здравственој способности
за рад. Документа која се прилажу као
докази о испуњавању услова не могу бити
старија од 6 месеци. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве са пратећом
документацијом слати поштом или лично
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити лично или
на број телефона: 037/788-578.

лесКовац

пу „милка димаНиЋ“
16210 Власотинце, 12. бригаде 34
тел. 016/875-425

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен, односно високо образовање на студијама првог степена (основне академске, тј. струковне студије), студијама у трајању од 3 године, студијама
другог степена-мастер академске студије,
да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидат је
дужан да достави: оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи; уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених.
Одговарајуће лекарско уверење подноси
се пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља установа
по службеној дужности.

поНиШтење оглаСа
поЉопривредНа Школа
16000 Лесковац, Нишка 65
тел. 016/223-430

Оглас објављен 14.11.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: професор српског језика и књижевности, са 25%
радног времена, на одређено време
до повратка раднице са породиљског
боловања.

трговиНСко
угоСтитеЉСка Школа

ниш

16000 Лесковац, Дубочица бб

правНо-поСловНа
Школа НиШ

Наставник практичне наставе
куварства

18000 Ниш, Трг краља Милана 8
тел. 018/249-270

са 80% радног времена

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, куварспецијалиста. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад подноси се приликом
потписивања уговора о раду, а уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
школа. У поступку одлучивања о избору
наставника, директор ће у складу са чл.
130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11) извршити ужи избор кандидата које ће упутити на претходну проверу психофизичких спососбности. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу школе.

Наставник канцеларијског
пословања

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани економист; дипломирани
правник; дипломирани инжењер организације рада.

Наставник књиговодства

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник основа економије

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

Наставник предузетништва

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

поНиШтење оглаСа
оСНовНа Школа
„СтаНимир
веЉковиЋ зеле“

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

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Наставник канцеларијског
пословања

Оглас објављен 26.12.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник
руског језика, на одређено време до
31.08.2013. године, за 44,44% радног
времена.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани економист; дипломирани
правник; дипломирани инжењер организације рада.

са 45% радног времена

Наставник основа економије
са 20% радног времена

лоЗниц а

Наставник књиговодства
са 20% радног времена

поНиШтење дела оглаСа
Средња екоНомСка
Школа

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

15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Оглас објављен 07.11.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник економске групе предмета, за 50% радног времена.

Наставник блок наставе
из предмета секретарско
пословање и биротехника

са 25% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године

поНиШтење оглаСа
оШ „петар враголиЋ“

Наставник блок наставе из
предмета основи правних
поступака и основи радног
права

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

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

15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

са 25% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године
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Наставник музичке уметности

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
академски музичар; дипломирани музичар, сви смерови; дипломирани музиколог;
дипломирани музички педагог; професор
солфеђа и музичке културе; професор
музичке културе; дипломирани етномузиколог; академски музичар-композитор;
дипломирани композитор.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да
доставе: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, односно венчаних.

музиЧка Школа НиШ
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/524-464

Професор гитаре

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани музичар, усмерење гитариста; дипломирани музичар-гитариста.

Хигијеничар
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена
способност за рад са 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: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.
За кандидате који уђу у ужи избор обавезна
је претходна провера психофизичких способности, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

оСНовНа Школа
„СретеН младеНовиЋ
мика“

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:
доказ о одговарајућем образовању, дозволу за рад, лиценцу или положен стручни
испит (само за наставника разредне наставе) и уверење о држављанству Републике
Србије - све у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

Хигијеничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом
и ученицима (доказ доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду);
да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности);
држављанство Републике Србије. Уз
пријаву доставити доказ о одговарајућем
образовању и уверење о држављанству
Републике Србије (оверене фотокопије).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

СпецијалНа Школа Са
домом уЧеНика „БуБањ“
18000 Ниш, Бубањских хероја 3
тел. 018/263-801

Наставник предмета: ликовна
култура, естетско обликовање
фризура, графичко обликовање
и естетско педикирско
обликовање ноктију
са 70% радног времена

Наставник предмета:
хигијена и прва помоћ,
основи дерматологије за
женске фризере и педикире и
маникире
са 30% радног времена

ти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
средњим школама које остварују наставне
планове и програме за наглуве и глуве
ученике („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 1/97, 9/98 и 24/04) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у
основној школи за глуве и наглуве ученике („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 4/98). За радно место медицинске сестре у дому ученика потребна
је средња медицинска школа. Кандидати
треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011): одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду); да нису
осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити:
доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе), уверење о држављанствуне старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених и уверење о дефектолошкој оспособљености. Кандидати који уђу у
ужи избор биће упућени на претходну проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

поНиШтење оглаСа
преХрамБеНо
ХемијСка Школа
18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 23

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

преХрамБеНо
ХемијСка Школа

18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 23

18000 Ниш, Шабачка 20
тел. 018/4535-300

Наставник практичне наставе
за женског фризера

Наставник хемије

Наставник разредне наставе

Васпитач у дому

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању; дозвола за рад
(лиценца или положен стручни испит).

Васпитач у дому

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

Наставник енглеског језика

са 66% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог

3 извршиоца

на одређено време ради замене
одсутног запосленог
2 извршиоца

Ноћни васпитач

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

Медицинска сестра у дому
ученика

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима
(доказ доставља изабрани кандидат пре

УСЛОВИ: За радна места наставника и
васпитача потребно је одговарајуће образовање прописано Правилником о врс-
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дипломирани хемичар-мастер; дипломирани професор физике-хемије-мастер; дипломирани професор биологије-хемије-мастер; професор географије-хемије. Вршиће
се претходна провера психофизичких способности кандидата који уђу у ужи избор,
од стране службе за послове запошљавања у Нишу. Уз пријаву доставити у овереној фотокопији: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених.

предШколСка уСтаНова
„лептириЋи“
37215 Ражањ
Јована Јовановића Змаја 9
тел. 037/841-354

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача
или стручног сарадника, дозвола за рад,
обука и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи,
након стеченог одговарајућег образовања;
одговарајуће високо или више образовање
из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача,
дозвола за рад, обука и положен испит за
директора установе и најмање 10 година
рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
доставити: оверен препис дипломе о одговарајућем образовању - не старији од 6
месеци; оверен препис уверења о положеном стручном испиту - дозволи за рад, тј.
лиценци - не старији од 6 месеци; потврду о радном стажу у области образовања
и васпитања; уверење о држављанству не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених; биографију са прегледом
кретања у служби; уверење да се против
кандидата не води истрага (код надлежног
основног суда) - не старије од 6 месеци;
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (код надлежног
МУП-а) - не старије од 6 месеци; доказ о
похађаном прописаном програму обуке за
директора установе; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом. Рок за пријаву
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ваша
права адреса:

www.nsz.gov.rs

прва НиШка гимНазија
„СтеваН Сремац“

алекСиНаЧка
гимНазија

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

18220 Алексинац
Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/804-224

Наставник биологије

за 2 часа недељне наставне норме, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник устава и права
грађана

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни
биолог и физиолог; дипломирани биолог,
смер заштита животне средине; дипломирани професор биологије; дипломирани
биолог-мастер; дипломирани биолог заштите животне средине. Уз пријаву са биографијом доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ о
неосуђиваности кандидата прибавља установа по службеној дужности. Осим тога,
вршиће се и претходна провера психофизичких способности кандидата од стране
Националне службе за запошљавање у
Нишу, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НиШки СимфоНијСки
оркеСтар
18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 16

Tutti II виолина
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
факултет
музичке
уметности-гудачки
одсек, смер виолина; IV степен стручне
спреме, музичка школа, гудачки смер; провера радних способности. Уз пријаву доставити диплому.

оСНовНа Школа
„аца СиНадиНовиЋ“
Лоћика
18212 Тешица
тел. 018/610-400

Наставник техничког и
информатичког образовања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове у погледу 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 („Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (уверење доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду); да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа по службеној дужности); држављанство Републике
Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе; оверен препис/фотокопију уверења о
држављанству; оверен препис/фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Уверења не могу бити старија од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: дипломирани правник; професор социологије, односно дипломирани
социолог; дипломирани политиколог, наставни смер; дипломирани политиколог за
друштвено-политичке односе.

Наставник социологије

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: професор социологије; дипломирани социолог; професор филозофије
и социологије; дипломирани политиколог,
наставни смер.
ОСТАЛО: општи услови из Закона о раду;
услови из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: диплому, односно уверење о
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009.
године; уверење о држављанству-не старије од 6 месеци. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6
месеци), доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. У пријави обавезно навести контакт телефон и адресу.
Документа се предају у оригиналу или у
овереној фотокопији. Кандидати који буду
ушли у ужи избор (члан 130 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања), дужни су да се подвргну провери психофизичких способности коју врши
Национална служба за запошљавање.
Уверење да кандидат изабран на конкурсу
није осуђиван за кривична дела наведена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
прибавља школа пре закључења уговора о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оШ „вук караЏиЋ“
18410 Дољевац

Наставник географије
са 45% радног времена

УСЛОВИ: професор географије; дипломирани географ. Кандидат уз пријаву треба
да достави: оверену копију дипломе; уверење о држављанству; 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 о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља изабрани
кандидат приликом закључења уговора о
раду. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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оШ „БраНиСлав НуШиЋ“
18202 Доња Трнава
тел. 018/4601-218

Наставник ликовне културе

са 55% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: дипломирани слилкар; академски сликар - ликовни педагог; академски
графичар - ликовни педагог; академски
вајар - ликовни педагог; дипломирани
сликар - професор ликовне културе; дипломирани графичар - професор ликовне
културе; дипломирани вајар - професор
ликовне културе; дипломирани графички
дизајнер - професор ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних медија
- професор ликовне културе; дипломирани
уметник фотографије - професор ликовне културе; дипломирани сликар - професор; дипломирани вајар; дипломирани
вајар - професор; дипломирани графички
дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар
зидног сликарства; дипломирани графичар; дипломирани графичар - професор;
професор ликовних уметности; наставник
ликовне уметности; мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна); мастер
примењени уметник (завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна);
мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и
дизајна); лице са завршеним факултетом
лилковних уметности; лице са завршеним
факултетом примењених уметности; лице
са завршеним факултетом примењених
уметности и дизајна.

Школски педагог
УСЛОВИ: професор педагогије; дипломирани педагог општи смер или смер школске
педагогије; дипломирани школски педагог-психолог; дипломирани педагог; мастер педагог; дипломирани педагог-мастер.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: дипломирани економиста сходно
Правилнику о организацији и систематизацији послова школе.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду);
да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности);
држављанство Републике Србије. У поступку одлучивања о избору наставника и
стручних сарадника, директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности,
у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Проверу психофизич-
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ких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од 8 дана од дана
добијања резултата провере, директор
прибавља мишљење органа управљања.
Уз пријаву доставити у оригиналу или у
овереној фотокопији: диплому, уверење
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

нови сад

музиЧка Школа
„иСидор БајиЋ“

21000 Нови Сад, Његошева 9

Наставник виолине

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник виолине

допуНа коНкурСа
предШколСка
уСтаНова „пЧелица“
18000 Ниш, Орловића Павла бб
тел. 018/523-427

Конкурс објављен 23.01.2013. године
у публикацији „Послови“, допуњује се
у делу УСЛОВИ, тако што се иза речи
„обука и положен испит за директора установе“, додаје: Изабрани
директор који нема положен испит за
директора дужан је да исти положи у
року од годину дана од дана ступања
на дужност (члан 59 став 9 Закона о
основама система образовања и васпитања-“Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11).

нови па Зар

оСНовНа Школа
„рифат БурЏовиЋ трШо“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник српског језика
за 18 часова (100% норме)

Наставник српског језика
за 8 часова (44% норме)

Наставник босанског језика
за 18 часова (100% норме)

Наставник босанског језика
за 10 часова (55% норме)

Наставник немачког језика
за 18 часова (100% норме)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене чл. 8, 120
и 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са потребном документацијом: диплома о стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених,
лекарско уверење, потврду да се против лица не води кривични и прекршајни
поступак (прибавља школа) и уверење
о држављанству, доставити у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на адресу школе. Кандидати
ће бити писмено обавештени о избору, у
року од 8 дана од дана доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.
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за 40% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерење виолиниста
или дипломирани музичар виолиниста.

Наставник националне историје
музике
за 60% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани музичар, усмерење композитор; музиколог, етномузиколог; диригент или музички педагог; дипломирани
музиколог; дипломирани етномузиколог;
дипломирани диригент, дипломирани композитор; дипломирани музички педагог;
дипломирани музичар педагог; професор
солфеђа и музичке културе; професор солфеђа; професор музичке културе.

Наставник клавира

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

Наставник физике

за 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор физике; дипломирани физичар;
дипломирани астрофизичар; професор
физике-хемије; дипломирани инжењер
физике, смер индустријска физика; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани физичар-информатичар;
професор физике за средњу школу; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани физичар истраживач; дипломирани физичар за
примењену физику и информатику.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред
општих услова за заснивање радног одсноса, предвиђених чл. 24 до 29 Закона о
раду, испуњавају и посебне услове утврђене Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, као
и посебне услове утврђене у чл. 120 став
1 Закона о основама система образовања
и васпитања, чл. 8 истог Закона, односно
чл. 2 Измена и допуна Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
приложе следећа документа: уверење о
држављанству РС (оригинал или оверену
фотокопију); оверену фотокопију дипломе; кратку биографију.
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виСока поСловНа Школа
СтруковНиХ Студија

факултет
теХНиЧкиХ Наука

Предавач за ужу научну
област Економска теорија и
политика, наставни предмет:
Међународно опорезивање

Ванредни или редовни
професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Информациони и
комуникациони системи

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. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: оверене фотокопије 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.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
инжењерске, информатичке или математичке струке, докторат у области информатичких наука и поседовање специјалистичких знања у областима пројектовања база
података и система база података и услови
прописани чл. 64 Закона о високом образовању.

21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

на одређено време 5 година

виСока поСловНа Школа
СтруковНиХ Студија
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Шеф кабинета директора
на одређено време 12 месеци,
са могућношћу продужетка на
неодређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
свих струка или дипломске академске студије (мастер); радно искуство 1 година;
знање енглеског језика; држављанство
Републике Србије; предност има професор
енглеског језика.

Руководилац службе
рачуноводства

на одређено време 12 месеци,
са могућношћу продужетка на
неодређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или
дипломске академске студије (мастер),
економске струке; радно искуство 3 године; познавање буџетског рачуноводства;
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе:
оверену фотокопију дипломе о завршеним основним или дипломским академским
студијама (мастер); биографију; доказ о
радном искуству; доказ о држављанству.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

рење 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. Конкурс је отворен 7 дана од
дана објављивања.

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

медициНСка Школа
„7. април“

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Примењене рачунарске
науке и информатика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
струке електротехника и рачунарство, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, радно искуство у наставном процесу
из уже научне области за коју се бира и
услови прописани чл. 72 Закона о високом
образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Геотехника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
грађевинске струке, мастер инжењер
грађевинарства, радно искуство у наставном процесу из уже научне области
за коју се бира и услови прописани чл. 72
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Графичко инжењерство
и дизајн

21000 Нови Сад
Војводе Книћанина 1
тел. 021/6541-298
е-mail: 7аpril@open.telekom.rs

Наставник вежби у блоку
предмета прва помоћ
за 36% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, доктор стоматологије, дипломирани фармацеут, професор народне одбране, дипломирани педагог за народну одбрану, виша медицинска
сестра-техничар, струковна медицинска
сестра, организатор здравствене неге.
Лице треба да је завршило обуку и стекло
звање инструктора прве помоћи.

Наставник вежби и вежби
у блоку предмета интерна
медицина са негом

на мађарском наставном језику, за
60% радног времена
УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар, санитарно-еколошки инжењер-специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру,
струковна медицинска сестра, организатор
здравствене неге. Лице треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.

Наставник здравствене негетеорија и вежбе
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
струке графичко инжењерство и дизајнмастер инжењер, пријављена докторска дисертација из области графичко
инжењерство и дизајн и услови прописани
чл. 72 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Математика

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

Наставник стручних предмета
на образовном профилу
физиотерапеутски техничарвежбе и вежбе у блоку
на одређено време до повратка
одсутног запосленог

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
природно-математичке струке, математика, информатика, обавезно да је уписан на
мастер студије и услови прописани чл. 71
Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у
звање и пријем у радни однос (навести
прецизан назив уже научне области), доказе о испуњености услова конкурса: краћу
биографију, оверене фотокопије диплома,
доказ о држављанству, списак објављених
научних радова, књига и саме радове, уве-

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар.

Наставник вежби и вежби у
блоку за наставни предмет
педијатрија са негом
УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге. Лице треба да
има претходно стечено образовање за
педијатријску сестру-техничара.
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Наставник стручних предмета
на образовном профилу
стоматолошка сестра-техничар
на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: доктор стоматологије.

Наставник здравствене негевежбе у блоку

за 50% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар; санитарно-еколошки инжењер-специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру;
струковна медицинска сестра; организатор
здравствене неге. Лице треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.

Наставник ликовне културе

на мађарском наставном језику, за 5%
радног времена
УСЛОВИ: професор ликовних уметности,
дипломирани сликар-професор ликовне
културе, академски сликар-ликовни педагог, дипломирани вајар, професор ликовне
културе, академски вајар-ликовни педагог,
дипломирани графички дизајнер-професор ликовне културе, академски графичарликовни педагог, дипломирани графичарпрофесор ликовне културе, дипломирани
уметник фотографије-професор ликовне културе, дипломирани уметник нових
ликовних медија-професор ликовне културе, дипломирани графичар визуелних
комуникација-професор ликовне културе,
професор или дипломирани историчар
уметности, дипломирани сликар, дипломирани вајар, дипломирани графичар, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
дипломирани сликар зидног сликарства,
лице са завршеним факултетом примењених уметности, лице са завршеним факултетом ликовних уметности.

Наставник рачунарства и
информатике

на мађарском наставном језику, за
20% радног времена
УСЛОВИ: професор информатике, односно
дипломирани информатичар, професор
математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика, професор математике и рачунарства,
дипломирани инжењер електротехнике,
сви смерови, односно одсеци, дипломирани инжењер за информационе системе,
односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука,
одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, дипломирани инжењер информатике, односно
дипломирани инжењер рачунарства, дипломирани економиста, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика
и информатика, економска статистика и
кибернетика, статистика и информатика,
дипломирани математичар.
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Наставник рачунарства и
информатике

на словачком наставном језику, за
20% радног времена
УСЛОВИ: професор информатике, односно
дипломирани информатичар, професор
математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика, професор математике и рачунарства,
дипломирани инжењер електротехнике,
сви смерови, односно одсеци, дипломирани инжењер за информационе системе,
односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука,
одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, дипломирани инжењер информатике, односно
дипломирани ионжењер рачунарства, дипломирани економиста, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика
и информатика, економска статистика и
кибернетика, статистика и информатика,
дипломирани математичар.

Наставник географије

на словачком наставном језику, за
10% радног времена
УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, професор историје-географије, дипломирани географ-просторни
планер, дипломирани професор географије-мастер.

Наставник медицинске
биохемије-вежбе
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут специјалиста за медицинску биохемију, доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију, дипломирани биохемичар,
дипломирани фармацеут, виши лабораторијски техничар.

Наставник вежби и вежби у
блоку предмета гинекологија
са негом

за 30% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге.

Наставник стручних предмета
на образовном профилу
стоматолошка сестра-техничар
за 45% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: доктор стоматологије.

Наставник српског језика

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

Школски педагог

за 38% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор
педагогије, дипломирани школски педагог-психолог.

Наставник ликовне културе

на словачком наставном језику, за 5%
радног времена
УСЛОВИ: професор ликовних уметности,
дипломирани сликар-професор ликовне
културе, академски сликар-ликовни педагог, дипломирани вајар, професор ликовне
културе, академски вајар-ликовни педагог,
дипломирани графички дизајнер-професор ликовне културе, академски графичарликовни педагог, дипломирани графичарпрофесор ликовне културе, дипломирани
уметник фотографије-професор ликовне културе, дипломирани уметник нових
ликовних медија-професор ликовне културе, дипломирани графичар визуелних
комуникација-професор ликовне културе,
професор или дипломирани историчар
уметности, дипломирани сликар, дипломирани вајар, дипломирани графичар, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
дипломирани сликар зидног сликарства,
лице са завршеним факултетом примењених уметности, лице са завршеним факултетом ликовних уметности.

Наставник латинског језика

на словачком наставном језику, за
10% радног времена
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог који је савладао нааставни план и
програм високог образовања из предмета
латински језик у трајању од најмање четири семестра, професор класични филолог.

Наставник музичке уметности

на словачком наставном језику, за 5%
радног времена
УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар (сви смерови), дипломирани
музиколог, дипломирани музички педагог, професор солфеђа и музичке културе,
професор музичке културе, дипломирани
етномузиколог.
ОСТАЛО: Услови конкурса прописани су
Законом о основама система образовања и
васпитања РС, Законом о средњој школи
РС и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. У
радни однос може бити примљен само кандидат који има одговарајуће образовања и
испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс, са јасно назначе-
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ним радним местом за које конкурише,
кандидат је дужан да поднесе и одговарајуће веродостојне доказе (у оригиналу
или оверене фотокопије): диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених,
уверење о некажњавању издато од стране
надлежног суда - не старије од 6 месеци,
фотокопију личне карте, доказ о лиценци стручном испиту за наставника (ако кандидат поседује), незапослени - упут тржишта
рада, друго (кандидат може да поднесе
и посебно лекарско уверење, као и друге
могуће доказе). Сви кандидати ће у поступку одлучивања о избору наставника
бити подвргнути претходној провери психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба за
запошљавање - Филијала Нови Сад.

факултет за европСке
правНо-политиЧке
Студије

21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-200

пију дипломе, потврду о радном искуству
и знању састављања финансијског плана
и завршног рачуна. Лекарско уверење ће
доставити изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавиће установа службеним
путем. Све фотокопије докумената морају
бити оверене.

оСНовНа Школа
„деСаНка макСимовиЋ“
21410 Футог, Царице Милице 1
тел. 021/895-243
е-mail: desanka@neobee.net

Ложач
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, да
кандидат испуњава услове прописане чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити:
уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет,
стручни назив: дипломирани професор
енглеског језика и општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета; способност за
наставни рад.

оСНовНа Школа
„јоваН јоваНовиЋ змај“
21480 Србобран, Дожа Ђерђа 1
тел. 021/735-705

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа, да кандидат испуњава услове прописане чл. 120
Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству,
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности. Доказ о
неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем. Пријаве се документацијом
слати на наведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

21460 Врбас
Светозара Марковића 53

Наставник српског језика
Наставник математике

на одређено време до 31.08.2013.
године
3 извршиоца
на одређено време до 31.08.2013.
године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економске струке; радно искуство на истим
или сличним административно-финансијским и књиговодственим пословима најмање две године; искуство у самосталном
састављању финансијског плана и завршног рачуна. Уз пријаву доставити: краћу
биографију, уверење о држављанству
издато у последњих шест месеци, извод из
матичне књиге рођених, оверену фотоко-

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и
претходно завршеном специјализацијомкреатор женских фризура; виша стручна спрема, са претходно завршеном специјализацијом-креатор женских фризура;
креатор женских фризура; петогодишња
пракса стечена након стицања специјалистичког образовања. Уз молбу приложити: оверену копију уверења о стеченом
специјалистичком образовању, уверење
о држављанству, потврду као доказ
постојања петогодишње праксе.

за 30% радног времена

Наставник технолошке групе
предмета

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
2 извршиоца

Наставник практичне наставе
технолошке групе предмета

Наставник практичне наставе
машинске групе предмета

Наставник практичне наставе
са технологијом рада за
образовни профил мушки
фризер

2 извршиоца

Наставник саобраћајне
психологије

Шеф рачуноводства

21240 Тител, Доситејева бб
тел. 021/860-292

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник практичне наставе
са технологијом рада за
образовни профил женски
фризер

Наставник хемије

Наставник саобраћајне групе
предмета

теХНиЧка Школа
„павле СавиЋ“

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и
претходно завршеном специјализацијомкреатор мушких фризура; виша стручна
спрема, са претходно завршеном специјализацијом-креатор мушких фризура; креатор мушких фризура; петогодишња пракса
стечена након стицања специјалистичког
образовања. Уз молбу приложити: оверену
копију уверења о стеченом специјалистичком образовању, уверење о држављанству, потврду као доказ постојања петогодишње праксе.

Средња СтруЧНа
Школа „4. јули“

предШколСка уСтаНова
„плави Чуперак“

5/2011 и 8/2011). Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште
услове за заснивање радног односа из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити:
доказ о одговарајућем образовању, доказ
о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених. Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности из чл. 120
став 1 тачка 3 прибавља школа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Наставник практичне наставе
са технологијом рада за
образовни профил педикир и
маникир

Педагог

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме
према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник“, бр. 5/91, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и
претходно завршеном специјализацијомкреатор маникир-педикир; виша стручна спрема, са претходно завршеном специјализацијом-креатор маникир-педикир;
креатор маникир-педикир; петогодишња
пракса стечена након стицања специјалистичког образовања. Уз молбу приложити: оверену копију уверења о стеченом
специјалистичком образовању, уверење
о држављанству, потврду као доказ
постојања петогодишње праксе.
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Наставник хемије
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена у
складу са Законом о високом образовању,
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године: дипломирани инжењер технологије,
сви одсеци или смерови осим текстилног;
дипломирани физико-хемичар; 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-мастер; 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 бодова. Уз
молбу приложити: оверену копију уверења
о стеченом специјалистичком образовању,
уверење о држављанству, потврду као
доказ постојања петогодишње праксе.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

гимНазија „20. октоБар“
21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23

Наставник биологије
за 40% радног времена

Наставник филозофије
за 60% радног времена

Наставник латинског језика
за 66,66% радног времена

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
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91...7/2008);
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
да није правоснажном пресудом осуђен за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 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. Уз пријаву
на конкурс доставити: диплому о стеченој
стручној спреми; доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких
дисциплина; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; кратку
биографију-CV. Наведена документа кан-
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дидат прилаже у оригиналу или у овереној
фотокопији. Доказ о испуњености услова о психичкој, физичкој и здравственој
способности подноси се пре закључења
уговора о раду. Уверење о некажњавању
прибавља Гимназија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „Свети Сава“

21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 22
тел. 021/6045-893
е-mail: sekretarijat@svetisavabp.еdu.rs

Наставник географије
за 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање, односно стручну спрему према чл.
8 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011) и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
бр. 11/2012); 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; да има
држављанство Републике Србије. У току
трајања поступка о избору, кандидати који
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну
претходној провери психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши
Национална служба за запошљавање,
применом стандаризованих поступака, а у
складу са чл. 130 Закона о основама система образовања и васпитања, по распореду
који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће
кандидати бити благовремено обавештени. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оригинал или оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију
потврде да лице има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи током студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи у складу са Европском системом
преноса бодова; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених. Доказ о испуњености услова о психичкој, физичкој и здравственој
способности подноси се пре закључења
уговора о раду. Уверење о некажњавању
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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панчево

поЉопривредНа
Школа
„јоСиф паНЧиЋ“

26000 Панчево
Новосељански пут 31
тел. 013/2190-022, 2190-023, 2190-024

Професор ветеринарске групе
предмета
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин
Републике Србије, да има прописану
стручну спрему 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) и
да има одговарајуће образовање, у складу са чл. 8 ст. 2 тач. 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011) и
чл. 8 ст. 2 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011), да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ ће школа прибавити
за кандидата), да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о раду). У поступку одлучивања о избору по конкурсу, директор ће
кандидате који уђу у ужи избор упутити
на претходну проверу психофизичких способности, коју ће вршити надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, у складу са чл. 130
ст. З Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да
испуњавају и услове из чл. 8 ст. 4 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011), тј. морају да поседују образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 ЕСПБ бодова
и 6 бодова праксе у установи. Уз својеручно потписану пријаву на конкурс, са
назнаком за које радно место се подноси
пријава, потребно је приложити: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе,
доказе о испуњавању услова из чл. 8 ст.
4 Закона о основама система образовања
и васпитања. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Потписане пријаве на конкурс
слати на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“.

нсЗ позивни центар
(позив је бесплатан)

0800 300 301

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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поНиШтење коНкурСа
оШ „паја маргаНовиЋ“
26225 Делиблато, Маршала Тита 89
тел. 013/765-080
e-mail: оsdeliblato@open.telekom.rs

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

Средња СтруЧНа
Школа „ваСа пелагиЋ“
26220 Ковин, Цара Лазара 261
тел. 013/742-200

Професор енглеског језика
са 70% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србијене старије од шест месеци; 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. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству-не старије од шест месеци),
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 која
могу засновати радни однос без положеног
одговарајућег испита). Пријаве слати на
адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и на број телефона: 013/742-200.

у публикацији „Послови“. Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

предШколСка уСтаНова
„НаШа радоСт“

26220 Ковин, ЈНА бр. 34
тел/факс: 013/741-081
е-mail: оsdjaksic@open.telekom.rs
www.оs-djurajaksic.еdu.rs

Помоћни радник
УСЛОВИ: да кандидати имају од I-III степена стручне спреме, општу здравствену
способност, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања или да
нису правоснажном пресудом осуђени за
кривично дело против достојанства личности и морала, држављанство Републике
Србије. Уз пријаву приложити: CV-краћу
животну и радну биографију, оригинал
или оверене фотокопије: дипломе/сведочанства, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству (овера на
фотокопијама не сме бити старија од 6
месеци). Кандидати уз пријаву не прилажу
за здравственог услодоказ о Обука
испуњавању
ва, с тимактивно
што се обавезују да овај доказ
доставе пре закључења уговора о раду.
тражење
Уверење да кандидат није осуђиван по
посла
службеној
дужности прибавља школа. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања

Наставник за избор у звање
професора струковних студија
за ужу научну област Здравство

Медицинска сестра-васпитач

са 20% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
образовање-IV степен стручне спреме,
смер медицинска сестра-васпитач, да има
психофизичку 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; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс приложити: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству
РС, диплому или уверење о стеченом образовању. Наведена документа се подносе
у оригиналу или у фотокопији која мора
бити уредно оверена. Уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној
дужности, а уверење о психофизичкој и
здравственој способности за рад са децом
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање.

оШ „Жарко зрењаНиН“
26212 Качарево, Херцеговачка 12
тел. 013/601-510

са 70% радног времена

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати достављају: диплому
о одговарајућем образовању или оверену фотокопију; уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених; уверење о некажњавању (не старије од 6 месеци); молбу за жељено радно
место. Проверу психофизичких способности захтева школа код надлежне Националне службе за запошљавање. Кандидат
приликом заснивања радног односа доставља лекарско уверење. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на адресу школе.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

виСока Школа
СтруковНиХ Студија за
оБразовање ваСпитаЧа
пирот
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

26220 Ковин
Трг Жарка Зрењанина 10
тел. 013/742-812

Професор физике

оШ „Ђура јакШиЋ“

пирот

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/10 и др)
и општим актом-Правилником о условима,
начину и поступку избора у звања наставника и сарадника школе, у складу са препорукама Националног савета; завршене
основне студије, академско звање доктор
наука из области за коју се бира, радно
искуство на истим или сличним пословима и способност за наставни рад. Способност за наставни рад утврђена је Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05 и др) и поменутим Правилником
школе, у складу са препорукама Националног савета. Стицање наставног звања
заснива се на остварљивим и мерљивим
резултатима целокупног рада појединца
у следећим областима: наставном раду,
истраживачком, стручном и професионалном раду, ангажовању у развоју наставе
и других делатности високошколске установе и доприноса широј заједници. Уз
пријаву поднети: диплому-е, биографију
са подацима о кретању у служби, списак
радова за област за коју су изабрани - за
коју се бирају и саме радове, кретање у
професионалном раду, доказ надлежних органа поводом чињенице да кандидат није правоснажном пресудом осуђен
за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи и друго. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Високој школи струковних студија
за образовање васпитача, 18300 Пирот,
Ћирила и Методија 29, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

пож аревац

оШ „Бата БулиЋ“

12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 1

Наставник енглеског језика
са 45% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011), Правилнику о степену и врсти стручне
спремеслужба
наставника и
Национална
стручних сарадника у основној школи („Сл.
за запошљавање
гласник-Просветни
гласник РС“, бр. 11/12);
да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснаж-
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ном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију); извод
из матичне књиге рођених, односно венчаних (не старији од 6 месеци, оригинал
или оверену фотокопију); уверење да против лица није покренута истрага, нити је
подигнута оптужница код надлежног суда
(не старије од шест месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
одговарајућем образовању; лекарско уверење о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду); доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Директор врши
ужи избор кандидата и упућује их на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурс могу се поднети лично или поштом, на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“.

предШколСка уСтаНова
„мајСки цвет“
12220 Велико Градиште
Омладински трг бб
тел. 012/7662-633

Васпитач

на одређено време преко 60 дана, до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: најмање виша стручна спрема-VI
степен, струке: васпитач, посебна психофизичка и здравствена способност за рад
у установи за децу и остали услови у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити:
извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије, диплому о завршеној школи, уверење да кандидат није под истрагом. Рок за пријаву је
осам дана од дана објављивања.

за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство
Републике Србије. Докази 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. Пријаве
слати на адресу школе.

оШ „иво лола риБар“
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а
тел. 012/7662-132

Професор математике
са 40% радног времена

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије;
да кандидати имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; одговорајуће образовање према
Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сардника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз пријаву
на конкурс поднети оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: уверења о држављанству, извода из матичне
књиге рођених, доказа о стеченој стручној
спреми. Лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду, проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, док извод из казнене
евиденције прибавља школа по службеној
дужности. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање, као ни копије докумената
које нису оверене од стране надлежног
органа. Пријаве слати на адресу школе.

12315 Мелница
тел. 012/348-570

Кувар
УСЛОВИ: средња стручна спрема у трогодишњем трајању-образовни профил:
кувар. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе:
1. доказ о стеченом одговарајућем образовању; 2. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима; 3. доказ да
нису осуђивани правноснажном пресудом
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12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6-8

Секретар
УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер
или дипломирани правник који је стекао образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године. Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 68 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Уз пријаву на
конкурс приложити следећу документацију
(у оригиналу или оверене фотокопије):
диплому, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Докази о
испуњености услова из чл. 120 став 1 тач.
1 и 4 и става 2 Закона о основама система образовања и васпитања подносе се уз
пријаву на конкурс, доказ из чл. 120 став 1
тачка 2 пре закључења уговора о раду, а из
става 1 тачка 3 истог члана прибавља школа. Пријаве са потребном документацијом
о испуњености услова конкурса слати на
адресу школе или донети лично у секретаријат. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се разматрати.

пријепоље

оШ „вук караЏиЋ“
36310 Сјеница, Кладница

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства, за
рад у ИО Урсуле
УСЛОВИ: Уз пријаву доставити потребна
документа о испуњавању услова за рад на
радном месту професора разредне наставе, а према Закону о основама система
образовања и васпитања.

оШ „Жарко зрењаНиН“

оШ „12. децемБар“

Наставник историје

1. Професор енглеског језика

12306 Велико Лаоле

за 15% радног времена

Наставник руског језика
за 45% радног времена

оСНовНа Школа
„БраНко радиЧевиЋ“

медициНСка Школа

Наставник енглеског језика
за 45% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају држављанство
РС, да поред општих услова испуњавају
и посебне услове прописане одредбама
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати треба да
доставе: пријаву на конкурс, оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству. Остала документа кандидат предаје
приликом закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
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36310 Сјеница, Нова бб

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

2. Професор чувара природе

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

3. Професор домаћинства

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

4. Професор биологије

са 10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године

5. Професор биологије

са 9,5% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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6. Професор примењених наука
са 6,9% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, услова прописаних Законом о основној школи и Законом о основама система образовања и васпитања,
кандидати треба да испуњавају и следеће
услове у погледу стручне спреме: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем занимању, према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РСПросветни 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, 11/08, 2/09, 4/09,
3/10). За радна места под бр. 5 и 6: кандидати осим горенаведених услова треба да
имају и савладан интегрални програм обуке за остваривање програма Функционалног основног образовања одраслих „Друга шанса“. Кандидати су дужни доставити
следећа документа: диплому о завршеној
школи, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, лекарско уверење, уверење да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима. Уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања, прибавља установа.

оСНовНа Школа
„милоСав СтиковиЋ“
31300 Пријепоље, Пионирска 1

Професор разредне наставе
за 20 часова недељне норме, на
одређено време до краја школске
године, тј. до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним
законом, и ако има: одговарајуће образовање-Правилник о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04,
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08, 8/08, 11/09); 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 РС.

проКУпље

оШ „дриНка павловиЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-150

Професор руског језика

са 88,88% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Косаничкој
Рачи и матичној школи у Куршумлији
УСЛОВИ: завршена висока стручна спрема и звање: професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил руски језик),

мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/
профил руски језик). Кандидати треба да
испуњавају услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи и
Законом о основама система образовања
и васпитања, да имају одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима,
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство
Републике Србије. Уз пријаву приложити:
диплому о степену стручне спреме, уверење о држављанству Републике Србије.
Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа.

смедерево

теХНиЧка Школа

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

Наставник историје
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор историје или дипломирани историчар. Кандидати треба да испуњавају
услове прописане Законом о раду, услове
из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), као и
Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама.
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном стручном испиту за
рад у образовању или положеном испиту за лиценцу. Уверење да кандидат није
осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. У току трајања
поступка одлучивања о избору, кандидати
који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, коју врши
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у
складу са чл. 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011), по распореду
који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће
кандидати бити благовремено обавештени. Кандидати за радна места наставника
морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у скалду са Европским системом преноса бодова. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

оШ „Херој СрБа“
11314 Осипаоница
тел. 026/751-071

Наставник математике

за 12 часова недељно (67% радног
ангажовања)
УСЛОВИ: Сходно одредбама члана 120
Закона о основама система образовања и
васпитања, у радни однос у установи може
да буде примљено лице ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима (уверење се доставља пре
закључења уговора о раду); да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике
Србије. Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставника основне
школе, у складу са чланом 8 став 1, 2 и
4 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидати морају да имају
образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова.
Кандидати подлежу провери психофизичких способности коју врши надлежна организација за запошљавање. Уз пријаву на
конкурс поднети: оверену копију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), радну биографију, копију личне карте, потврду високошколске установе да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности
прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Наставник енглеског језика и књижевности у првом циклусу основног образовања
за 80% радног ангажовања, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Сходно одредбама члана 120
Закона о основама система образовања и
васпитања, у радни однос у установи може
да буде примљено лице ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима (уверење се доставља пре
закључења уговора о раду); да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике
Србије. Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставника основне
школе, у складу са чланом 8 став 1, 2 и
4 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидати морају да имају
образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодо-
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ва и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова.
Кандидати подлежу провери психофизичких способности коју врши надлежна организација за запошљавање. Уз пријаву на
конкурс поднети: оверену копију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), радну биографију, копију личне карте, потврду високошколске установе да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности
прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

иСправка оглаСа
палаНаЧка гимНазија

курс поднети краћу биографију и доказе о
испуњености услова, оригинал, препис или
фотокопију оверену од стране надлежног
органа следећих докумената: извода из
матичне књиге рођених (на новом обрасцу, без обзира на датум издавања), уверења о држављанству (не старије од 6
месеци), дипломе о стеченом образовању;
ако је кандидат положио стручни испит
или испит за лиценцу-уверење о истом.
Доказ о испуњености услова да лице има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду, а доказ
да лице није осуђивано према чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, а у
поступку одлучивања о избору наставника
директор ће поступити у складу са чл. 130
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаву на конкурс, са
доказима о испуњености услова за рад на
наведеним пословима, кандидати подносе
на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

11420 Смедеревска Паланка

Вука Караџића 18 одговорност
Друштвена
тел. 026/321-631
Оглас

објављен

16.01.2013.

годи-

не у публикацији „Послови“, за радПРИОРИТЕТИ
У рачунарства и
но место: наставник
информатике, на одређено време до
ЗАПОШЉАВАЊУ
повратка запосленог са функције, за

45% радног времена, мења се у делу
који се односи на проценат радног
времена, и треба да стоји: за 50%
радног времена.

11320 Велика Плана
тел. 026/515-879

за запошљавање

Домар-котлар

за рад у издвојеном одељењу у Доњој
Ливадици

11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Наставник-професор физичког
васпитања

оШ „караЂорЂе“

на одређено
време до повратка
Национална
служба
запосленог са неплаћеног одсуства,
за запошљавање
са 20% радног времена (8 часова
недељно)

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене
Законом о основама система образовања
и васпитања, Законом о основној школи
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи. Потребно је да кандидат
испуњава услове прописане чл. 8, 120 и
122 Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о
основној школи и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике
Србије. Послове наставника-професора
физичког васпитања може да обавља лице
које испуњава услове за рад прописане
чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-

Програми
иправништва –
нање у пракси

11320 Велика Плана
Војводе Мишића 135
тел. 026/522-073, 521-635

Наставник српског језика

за рад у одељењу у Великом Орашју,
на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани професор српског језика који
је стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање 4 године;
доказ о стручној спреми или фотокопијане старија од 6 месеци, лекарско уверење,
уверење о држављанству РС; уверење да
кандидат није осуђиван или под истрагом,
извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Шанса за младе

Шанса за
младе
46

11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40

Наставник хемије

за 40% радног времена (16 часова у
настави)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће струке, испуњавање услова прописаних чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања и одговарајуће
образовање предвиђено Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника за основне школе; 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 РС и
други услови утврђени законом (члан 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања). Уз краћу биографију, извод из матичне књиге рођених
и остале доказе (копије, да нису старије од
6 месеци), пријаве доставити у року од 8
дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

САЈМОВИ ЗАП

оСНовНа Школа
Национална служба с о м б о р
„НадеЖда петровиЋ“

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен испит о стручној оспособљености
за вршење послова ложача централног
грејања, као и општи услови. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

оШ „БраНа јевтиЋ“

оШ „Свети Сава“

Школа је знање,
посао је занат
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уНиверзитет у
Новом Саду
педагоШки факултет
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/22-030

Ванредни професор за ужу
научну област - историјске
науке

на одређено време на период од 5
година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора историјских наука и остали услови предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Статутом и
општим актима Педагошког Факултета у
Сомбору.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊ

Ванредни професор за ужу
научну област - психолошке
науке
на одређено време на период од 5
година

НАЈКРАЋИ ПУ
ДО ПОСЛА

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора психолошких наука и
остали услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом
и општим актима Педагошког факултета у
Сомбору.

Национална
сл
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву
подносе:
оверену копију дипломе основних, магисза
запошљав
тарских/мастер и докторских студија, кратку биографију, библиографију објављених
радова и саме радове, оригинал извода из
матичне књиге рођених, уверења о држављанству, уверења о некажњавању и
лекарског уверења. Место рада: Сомбор.
Поступак избора у звање и заснивање рад-

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

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Друштвена

наука и образовање

ног односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета
у Новом Саду и Статута и општих аката
Факултета. Рок за пријаву је 15 дана.

рад са децом и ученицима по избору, а пре
закључења уговора. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у пибликацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са документацијом и прилозима
достављају се на горенаведену адресу
школе.

оСНовНа Школа
„БратСтво-једиНСтво“

предШколСка уСтаНова
„полетарац“

оШ „марко ореШковиЋ“
25252 Бачки Грачац, Личка 16
тел. 025/767-503

Наставник физичке културе
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
одговарајуће високо образовање сходно
чл. 8 Закона и Правилника о врсти стручне
спреме-професор физичке културе-VII/1
степен стручне спреме и друго по Павилнику; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има
држављанство РС. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми; уверење о држављанству-не старије од 6 месеци; уверење
о некажњавању-не старије од 6 месеци
(по избору, а пре закључења уговора);
лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом
и ученицима (по избору, а пре закључења
уговора). Пријаве, са назнаком: „За конкурс“, слати на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

оШ „Никола теСла“
25252 Бачки Брестовац
Маршала Тита 81
тел. 025/881-041

25270 Бездан, Жртава фашизма 25
тел. 025/810-322

22300 Стара Пазова
Владимира Хурбана 13
тел. 022/311-223, 310-565

Наставник српског језика као
нематерњег

Васпитач

за 94% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема по важећем Правилнику о врсти и степену стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи; познавање мађарског језика на
наставном нивоу-потврда о познавању;
пробни рад од 6 месеци; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву поднети: уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија); оверен препис дипломе о стеченој стручној
спреми. Рок за пријаву је 8 дана.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове из чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања: да има
одговарајуће високо образовање-VII/1 степен, дипломирани библиотекар, информатичар, професор разредне наставе и друго
по Правилнику о врсти стручне спреме; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
РС. Услови се доказују приликом пријема
у радни однос и проверавају у току рада.
Поред наведених општих услова, кандидат
треба да испуњава и услове Правилника о
систематизацији послова и задатака школе. Уз пријаву кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе-препис дипломе о
одговарајућој стручној спреми; уверење
о држављанству-не старије од 6 месеци; уверење о некажњавању-не старије
од 6 месеци по избору, а пре закључења
уговора; лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: 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 (мастер академске студије-мастер
или специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) васпитач. Кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене чл. 120 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и
52/2011).

Медицинска сестра-васпитач
на одређено време до повратка
запосленог са боловања

поНиШтење коНкурСа
оШ „Жарко зрењаНиН“
25260 Апатин, Српских владара 25
тел. 025/773-316

Конкурс објављен 03.01.2013. године у публикацији „Послови“, за радно
место: професор музичке културе, са
50% радног времена, поништава се у
целости.

Библиотекар

на одређено време, са 50% радног
времена

сремсК а митровица

оШ „Жарко зрењаНиН“
25260 Апатин, Српских владара 25
тел. 025/773-316

Професор музичке културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат 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 Републиике Србије.
Прописаним образовањем сматра се стручна спрема прописана Правилником о врсти
стручне спреме за радно место за које се
расписује конкурс. Докази о испуњености
услова из става 1 тач. 1 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре
закључења уговора о раду. Доказ из става
1 тачка 3 прибавља школа. Кандидати су
дужни да уз пријаву на конкурс приложе:
доказ о одговарајућем образовању, извод
из матичне књиге држављана издат у претходних шест месеци. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања у публика-

УСЛОВИ: стручна оспособљеност која се
стиче средњим образовањем у трајању
од 4 године (IV степен) медицинске струке, медицинска сестра-васпитач. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе
чл. 120 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (нови
образац-трајно важење). Проверу психофизичких способности за рад са децом
врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом
(лекарско уверење) доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду,
а уверење о неосуђиваности прибавља
установа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве
се подносе на адресу установе, са назнаком: „За конкурс“ и називом радног места
за које се конкурише. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања.

Обука за
активнО
тражење
пОсла
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наука и образовање

оШ „Никола теСла“

оШ „22. јул“

Наставник шаха

Секретар

22304 Нови Бановци, Школска 2
тел. 022/341-314, 342-505

други циклус основног образовања и
васпитања, са 25% радног времена (5
часова обавезне наставе)

Наставник грађанског
васпитања

други циклус основног образовања и
васпитања, са 35% радног времена,
на одређено време до краја школске
2012/2013. године, односно до
31.08.2013. године (7 часова обавезне
наставе)
УСЛОВИ: испуњеност услова за наведена
радна места из Правилника о степену и
врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/2012).

22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4
тел. 022/500-307

са 50% радног времена (20 радних
сати недељно)
УСЛОВИ: да је кандидат дипломирани
правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање 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; да је
држављанин Републике Србије. Уз пријаву
за учешће на конкурсу доставити оригинале или оверене копије следећих докумената: дипломе; уверења о држављанству.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Наставник математике

са 22,22% радног времена (4 часа
обавезне наставе)
УСЛОВИ: испуњеност услова за наведена
радна места из Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних
сарадника у о основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).
ОСТАЛО: Поред наведене стручне спреме,
кандидат треба да испуњава и остале услове предвиђене чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011); да
има одговарајуће образовање (доказ доставља кандидат уз пријаву на конкурс); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (школа упућује кандидате у надлежну службу
да прибаве 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 службеним путем); да има држављанство Републике Србије (уверење доставља кандидат
уз пријаву на конкурс). Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); диплому
о стеченој стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Рад се одвија у две смене. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом на адресу школе или лично, у времену од 08,00 до 14,00
часова, у секретаријату школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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оСНовНа Школа
„СлоБодаН БајиЋ паја“
22000 Сремска Митровица
Фрушкогорска бб
тел/факс: 022/630-571

Наставник географије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за 3 часа недељно (15% радног
времена), за рад у издвојеном
одељењу у Манђелосу
УСЛОВИ: одговарајуће висико 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. 76/2005, 100/2007-аутентично
тумачење, 97/2008 и 44/2010), почев од
10.09.2005. године и на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
што је регулисано чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11),
а у сладу са чл. 3 тачка 7 Правилника о
степену и врсти обарзовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012): професор географије, дипл.
географ, професор географије и историје;
дипл. професор биологије и географије;
дипл. професор географије и информатике; професор биологије-географије; професор физике-географије; професор географије-информатике; дипл. професор
географије-мастер; дипл. географ-мастер;
мастер географ; мастер професор географије; мастер професор биологије и географије; мастер професор географије и
информатике. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани
мастер треба да имају завршене основне
академске студије студијског програма,
географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије
биологије и географије или двопредметне
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студије географије и информатике. Кандидати треба да испуњавају и услове из
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и да уз пријаву на конкурс на адресу школе доставе:
оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. 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. Претходну проверу психофизичких способности кандидата за радно
место наставника, који испуњавају услове
у погледу врсте стручне спреме и који су
се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс, по извршеном
ужем избору кандидата, врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати који су већ извршили проверу психофизичких способности у пријави треба
да наведу где и када је провера извршена. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе.

Школа за оСНовНо и
Средње оБразовање
„аНтоН Скала“
22300 Стара Пазова
Карађорђева 12
тел/факс: 022/310-026

Дефектолог у настави

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани дефектолог-олигофренолог.
Потребно је да кандидат поднесе и уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; уверење о здравственом
стању (по пријему у радни однос); уверење о некажњавању; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Све пријаве са приложеном
документацијом предати у секретаријат
школе, у времену од 09,00 до 12,00 часова
или послати поштом на адресу школе.

Национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла
иНформиСаНоСт
СигурНоСт
Самопоуздање

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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оСНовНа Школа
„БоШко палковЉевиЋ
пиНки“
22000 Сремска Митровица
Змај Јовина 27
тел/факс: 022/621-671

Наставник немачког језика

са 18 часова недељно (100%), у
другом циклусу основног образовања
и васпитања (5-8. разред), за рад у
Сремској Митровици
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
Друштвена
струковне
студије),одговорност
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.
ПРИОРИТЕТИ
У
септембра 2005. године; одговарајуће
ЗАПОШЉАВАЊУ
високо
образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, што је регулисано чланом 8 став
2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011) и звање стечено у складу са
чланом 3 тачка 3 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): професор,
Национална
служба односно дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност,
за запошљавање
мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил немачки језик),
мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик).

Наставник разредне наставе

Средња теХНиЧка Школа
„милеНко Брзак уЧа“

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, тј. до 31.08.2013.
године, за рад у издвојеном одељењу
Шуљам

22400 Рума, Вука Караџића 70
тел/факс: 022/474-716

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; одговарајуће образовање
стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са одговарајућим високим образовањем стеченим на студијама
првог степена (основне академске, односно
Национална
служба
струковне студије),
студијама
у трајању од
три године или
вишим образовањем, што
за запошљавање
је регулисано чланом 8 став 2 и 3 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011),
односно чланом 69 став 1 Закона о основној
школи („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 53/93,
67/93, 48/94, 66/94-одлука УСРС, 22/2002,
62/2003-др. закон, 64/2003-испр. др. закона, 101/2005-др. закон, 72/2009-др. закон) и
звање стечено у складу са чланом 2 став 1
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012): професор разредне
наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском
школом, професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу, мастер
учитељ, дипломирани учитељ - мастер.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и
Наставник ромског језика
52/2011) и да уз пријаву на конкурс достаса елементима националне
ве у оригиналу или као оверене фотококултуре
пије: диплому о стеченој стручној спреми;
1-8. разред, са 4 часа недељно (20%),
уверење о држављанству и извод из матиза рад у Сремској Митровици
чне књиге рођених. Лица која конкуришу
за радно место наставника ромског језика
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
са елементима националне културе подноза младе
сеШанса
доказ о познавању
ромског језика. Увестечено на студијама другог степена (масрење о психичкој, физичкој и здравственој
тер академске студије, специјалистичке
способности за рад са децом и ученицима
академске студије или специјалистичке
доставља изабрани кандидат пре закљуструковне студије), у складу са Законом о
чења уговора о раду. Уверење да кандивисоком образовању („Службени гласник
дат није осуђиван правноснажном пресуРС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумадом за кривична дела утврђена у чл. 120
чење, 97/08 и 44/10), почев од 10. сепстав 1 тачка 3 Закона о основама система
тембра 2005. године; одговарајуће обраобразовања и васпитања - прибавља шкозовање стечено на основним студијама у
ла по службеној дужности. Проверу психотрајању од најмање четири године, по профизичких способности кандидата за рад
пису који је уређивао високо образовање
са децом и ученицима, који испуњавају
до 10. септембра 2005. године, изузетно,
Обуке иуслове
субвенције
(за запошљавање)
у погледу
врсте и степена стручнаставник и васпитач јесте и лице са одгоне спреме и који су се благовремено и са
варајућим високим образовањем стеченим
потпуном документацијом пријавили на
на студијима првог степена (основне акаконкурс, по извршеном ужем избору кандемске, односно струковне студије), студидата, врши надлежна служба за послодијама у трајању од три године или вишим
ве запошљавања, применом стандардиобразовањем, што је регулисано чланом 8
зованих поступака. Кандидати који су већ
став 2 и 3 Закона о основама система обраизвршили проверу психофизичких способзовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
ности у пријави треба да наведу где је и
72/2009 и 52/2011) и звање: професор разкада провера извршена. Рок за подношередне наставе, наставник разредне настање пријава је 8 дана од дана објављивања
ве. Лица која конкуришу на ово радно
у публикацији „Послови“. Неблаговремене
место доказују познавање ромског језика у
и непотпуне пријаве неће бити разматраскладу са чл. 121 став 8 Закона о основама
не. Пријаве на конкурс достављају се на
адресу школе.
система образовања и васпитања.

Програми
иправништва –
нање у пракси
Шанса за
младе

Школа је знање,
посао је занат

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Прави људи

Наставник стручних предмета
за подручје рада машинство и
обрада метала
Наставник српског језика и
књижевности
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: да
има образовање у складу са Правилником
о врсти стручне
спреме наставника,
стручСАЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
них сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Просветни гласник“,
бр. 5/91 до броја 8/11); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву приложити следеће
доказе: диплому о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених. Изабрани кандидат прилаже лекарско уверење пре закључивања
уговора о раду, док уверење о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Све пријаве са приложеном документацијом доставити на адресу школе. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

Спремачица
САЈМОВИ

ЗАПОШЉАВАЊА

УСЛОВИ: завршена основна школа; да је
кандидат држављанин РС; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву приложити следеће
доказе: сведочанство о завршеној основној школи, оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Изабрани кандидат прилажеНационална
лекарско уверење
пре закљуслужба
чивања уговора о раду, док уверење о
за
запошљавање
неосуђиваности прибавља школа. Рок за
подношење пријава са краћом биографијом је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха
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митроваЧка гимНазија
22000 Сремска Митровица
Светог Саве 2
тел. 022/610-390

Наставник шпанског језика
са 20% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове
у погледу стручне спреме, односно да је
професор, односно дипломирани филолог
за шпански језик и књижевност, професор
шпанског језика и хиспанских књижевности.

Наставник социологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове
у погледу стручне спреме, односно да је
професор социологије, односно дипломирани социолог. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет
социологија може да изводи и професор
филозофије и социологије, дипломирани
политиколог, наставни смер.

Наставник устава и права
грађана
са 30% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове
у погледу стручне спреме, односно да је
дипломирани правник, професор социологије, односно дипломирани социолог,
дипломирани политиколог, наставни смер,
дипломирани политиколог за друштвенополитичке односе.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену копију дипломе о стручној
спреми, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење да се
против њега не води кривични поступак,
лекарско уверење (доставља се после обавештења о пријему кандидата). У пријави
навести да ли је кандидат прошао проверу психофизичких способности за рад
са ученицима у последњих 6 месеци и у
којој општини. Заинтересовани кандидати
подносе пријаве у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се подносе лично или поштом, на адресу Гимназије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; дужност директора школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање
из чл. 8 ст. 2 наведеног Закона за наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Пријава са доказима (уверење о
држављанству, диплома, лекарско уверење, потврда о неосуђивању, уверење
о положеном стручом испиту, дозвола за
рад, потврда о радном стажу) подноси се
школи, у року од 15 дана од дана објављивања огласа. Директор се бира на период
од четири године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оСНовНа музиЧка Школа
„филип виШњиЋ“
22240 Шид, Петра Кочића бб
тел/факс: 022/2712-254

Наставник хармонике
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања и услове прописане Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним (музичким) школама. Уз пријаву
на конкурс, са краћом биографијом, кандидат треба да достави: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству РС. Одговарајуће
лекарско уверење подноси само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду.
Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће прибавити
службеним путем. Проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и
ученицима врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Документа морају бити у
оригиналу или оверене фотокопије. Рок за
пријављивање је 8 дана. Пријаве слати на
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

оСНовНа Школа
„доСитеј оБрадовиЋ“
22406 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/469-010

оШ „СремСки фроНт“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-137

Директор

за рад у непосредној настави у
матичној школи

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да
испуњава следеће услове прописане чл. 8
ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да је држављанин РС; да има одговарајуће високо
образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснаж-
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Наставник енглеског језика

са 70% норме, за рад у непосредној
настави у подручним одељењима у
Ривици, Нерадину, Шатринцима и
Крушедолу
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове из чл. 3 тач. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
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них сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/12) и следеће услове: да су држављани Републике Србије; да имају психичку и
физичку способност за рад са ученицима;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати уз
пријаву на конкурс треба да приложе следеће доказе: диплому о стеченој стручној
спреми-оверену копију; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Извршиће се провера психофизичких
способности кандидата. Све пријаве са
приложеном документацијом предати у
секретаријату школе, у времену од 09,00
до 12,00 сати или послати поштом на адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

оСНовНа Школа
„Херој јаНко Чмелик“

22300 Стара Пазова, Карађорђева 2
тел/факс: 022/310-631

Наставник математике и
информатике

на одређено време до повратка
запослене са боловања, односно
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању, односно мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије, у складу са Законом о високом
образовању, према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); да је
кандидат држављанин Републике Србије;
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца и за кривична дела предвиђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) - потврду
школа прибавља по службеној дужности.
Поред ових услова, кандидат мора да
испуњава и следећи услов: знање словачког књижевног језика сходно чл. 121 став
7 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11). Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да приложи: оверен препис дипломе о завршеном факултету за наведено
радно место, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење
да није под истрагом за кривична дела
која га чине неподобним за рад у школи
и доказ о знању словачког језика. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве са потрбном документацијом доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
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сУботица

оСНовНа Школа
„БратСтво-једиНСтво“
24343 Бајша, Закина 5
тел. 024/721-011

Ложач

оШ „мироСлав аНтиЋ“

виСока теХНиЧка
Школа СтруковНиХ
Студија у СуБотици

24413 Палић, Трогирска 20
тел. 024/753-188

24000 Суботица
Марка Орешковића 16
тел. 024/655-239

Професор српског језика као
нематерњег језика
за рад у одељењима на мађарском
наставном језику

Професор српског језика као

Објављује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања за:

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сленематерњег језика
деће услове: III степен стручне спреме,
са 55% радног времена, за рад у
да има положен стручни испит за вршење
одељењима на мађарском наставном
послова на радним
местима у основној
шкоДруштвена
одговорност
ли која има електроенергетска, котловска и
језику
друга енергетска постројења и судове под
Национална служба
притиском, да има општу здравствену споПрофесор
музичке
закултуре
запошљавање
ПРИОРИТЕТИ
У
собност, да није осуђиван правноснажном
са
50%
радног
времена,
за рад у
пресудом за кривична
дела утврђена у чл.
ЗАПОШЉАВАЊУ
одељењима на мађарском наставном
120 став 1 тачка 3 Закона о основама систејезику
ма образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на
из матичне књиге рођених, уверење или
основним студијама у трајању од најмање
диплому о стеченом образовању, уверење
четири године, по пропису који је уређивао
о положеном стручном испиту (за ложача) високо образовање до 10. септембра 2005.
све у оригиналу или у овереној фотокопији.
године или на студијама другог степена
Доказ да има општу здравствену способност
(мастер академске студије, специјалистичкандидат доставља пре закључивања уговоке академске студије или специјалистичке
ра о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
струковне студије), у складу са Законом о
школа ће
прибавити послужба
службеној дужности
Национална
високом образовању, почев од 10. септемод МУП-а, за изабраног кандидата.
за запошљавање
бра 2005. године, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциСервирка
плина стечено на високошколској установи
са 50% радног времена
у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
у установи, у складу са Европским систеследеће услове: III степен стручне спремом преноса бодова и одговарајући проме, општа здравствена способност, да није
фил занимања по Правилнику о степену
осуђиван правноснажном пресудом за крии врсти образовања наставника и стручвична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
них сарадника у основној школи; психич3 Закона о основама система образовања
ка, физичка и здравствена способност за
и васпитања, да има држављанство Репурад са децом и ученицима; држављанблике Србије. Уз пријаву доставити: увество Републике Србије и да кандидат није
рење о држављанству, извод из матичне
Шанса за младе
осуђиван правноснажном пресудом за
књиге рођених, уверење или диплому о
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
стеченом образовању - све у оригиналу
тачка 3 Закона о основама система обраили у овереној фотокопији. Доказ да има
зовања и васпитања. Кандидат уз пријаву
општу здравствену способност кандитреба да приложи: оверен препис (фотодат доставља пре закључивања уговора
копију) дипломе о стеченом образовању,
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
уверење о држављанству (оригинал или
школа ће прибавити по службеној дужоверену фотокопију), за радно место на
ности од МУП-а, за изабраног кандидата.
коме се настава изводи на језику националне мањине потребно је поднети доказ о
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана
знању
језика
(завршено
више или
објављивања. Непотпуне и неблаговремеОбуке
и субвенције
(засредње,
запошљавање)
високо образовање на језику националне
не пријаве неће се разматрати.
мањине или положен испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске
установе). Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Тестирање кандидата који су ушли
у ужи избор, у погледу психичке, физичке
и здравствене способности за рад са ученицима, организује школа код Националне
службе за запошљавање, у року од осам
дана од дана истека рока за подношење
пријава. Пријаве на конкурс доставити на
адресу школе. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

Школа је знање,
посао је занат

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Прави људи
на правим
пословима

Професор струковних
студија за ужу научну област
Рачунарско инжењерство
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
за извођење наставе на српском и
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VIII степен стручности, доктор
техничких наука. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/07-аутентично
тумачење
97/08,
44/2010 и 93/2012), Правилником о условима, начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника
и сарадника и Статутом Високе техничке
школе струковних студија у Суботици и
услове за извођење двојезичне наставе
(српски и мађарски језик). Уз пријаву на
конкурс кандидати подносе: биографију
са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету, као и академском звању доктора, списак радова као и саме радове (на
захтев Комисије), доказ о држављанству,
извод из матичне књиге рођених и доказ
да нису осуђивани (прибавља се у МУП-у).
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити секретаријату, на
адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
У ж и ц е ДО ПОСЛА

оШ „петар лековиЋ“

31210 Пожега, ПетраНационална
Лековића 1 служба
тел. 031/811-176
за запошљавање

Наставник математике

са 90% радног времена, за рад у ИО
Јежевица

Наставник физичке културе

са 90% радног времена, за рад у
матичној школи, ИО Душковци и ИО
Јежевица

Друштвена
Наставник српског језика и
одговорност
књижевности

са укупно 130% радног времена, за
рад у матичној школи и ИО Душковци
2 извршиоца

Људи су
мера успеха

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова
предвиђених законом треба да испуњавају
и посебне услове прописане одредбама
Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по
доношењу одлуке о избору, а пре закључивања уговора о раду. Поред пријаве
на конкурс, кандидати треба да доставе
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и оверене фотокопије докумената којима
доказују да испуњавају услове предвиђене
Законом, Правилником и овим конкурсом:
диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених. Пријаве доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

гимНазија
„Свети Сава“

31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Наставник социологије и устава
и права грађана
са 65% радног времена

оШ „Стари град“
31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-764

Наставник математике
са 78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и да
има образовање из психичких, педагошких
и методичких дисциплина из чл. 8 став 4
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11). Документа са доказима о испуњености услова (диплома и уверење о држављанству) доставити на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

гимНазија
„Свети Сава“

31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: да поседује 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 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, за наставника ове школе,
педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценца); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства РС; неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Директор се бира на период од
4 године. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству);
диплому или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење или оверен препис уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; потврду
о радном искуству са подацима о обављеним пословима; преглед кретања у служби са
биографским подацима. Горенаведени докази не могу бити старији од 6 месеци. Уверење
о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Пријаве слати на адресу Гимназије. Ближе информације о конкурсу се могу добити
код секретара школе и на број телефона:
031/714-062.

52

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања-високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању, 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 и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/90, 5/91, 1/92, 3/94...11/04,
5/05, 1/07, 7/08 и 8/11). Кандидати морају
испуњавати и услове прописане чл. 120
Закона о основама система образовања и
васпитања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Уз
пријаву на конкурс приложити: уверење о
држављанству и извод из матичне књиге
рођених или оверене фотокопије уверења
и извода; диплому или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању. Пријаве
слати на адресу Гимназије. Ближе информације могу се добити на број телефона:
031/714-062. Лекарско уверење изабрани
кандидат доставља пре закључивања уговора о раду, а уверење о неосуђиваности
прибавља школа.

виСока поСловНо
теХНиЧка Школа
СтруковНиХ Студија
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Сарадник у настави за ужу
научну област Рачунарско
инжењерство и информатика
(наставни предмет: Основи
информатике)

са 30% радног времена, на одређено
време од годину дана
УСЛОВИ: студент мастер студија или специјалистичких студија који је студије првог
степена завршио са укупном просечном
оценом најмање 08,00. Кандидат уз пријаву на конкурс подноси: биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету или високој школи струковних
студија, потврду да је уписао други степен
академских или специјалистичких студија,
потврду о просечној оцени у току студија
(уколико није уписано на дипломи). Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом Школе, Правилником о избору наставника и сарадника
и Правилником о систематизацији радних
места. Пријаве на конкурс слати на адресу
школе.
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оСНовНа Школа
„миодраг миловаНовиЋ
луНе“
31204 Каран
тел. 031/803-243

Наставник српског језика
са 94% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, као и из Правилника
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Поред
општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и посебне
услове прописане одредбама чл. 120 и 123
Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат
подноси: кратку биографију; доказ о држављанству РС (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 (осим приправника
или других лица која могу засновати радни
однос без положеног одговарајућег испита). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

поНиШтење дела
коНкурСа
уметНиЧка Школа
31000 Ужице, Велики парк 3
тел. 031/513-095

Конкурс објављен 14.11.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: наставник српског
језика и књижевности, са 11% радног
времена, на одређено време у својству
приправника, најдуже две године.

ваљево

оШ „дуШаН даНиловиЋ“
Радљево
14212 Бргуле
тел. 014/471-106

Професор историје

са 45% радног времена, на одређено
време ради замене раднице на
породиљском одсуству и одсуству ради
неге детета, до 30.06.2013. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у
наведеном занимању. Кандидати треба
да испуњавају и услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09), Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
3/2010) и Правилником о дозволи за рад
наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
бр. 22/2005 и 51/2008). Кандидати поред
молбе достављају и уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење за рад са
децом у основној школи доставља се пре
закључења уговора о раду. Уверење да
лице није осуђивано прибавља школа.
Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на конкурс“.
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ваЉевСка гимНазија
14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622, 227-927

Професор математике
Професор хемије

са 40% радног времена
УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених,
оверену фотокопију дипломе и уверење о
држављанству. Поред општих услова, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији.

поНиШтење дела оглаСа
оШ „милаН ракиЋ“
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31
тел. 014/3421-168, 62-068

Оглас објављен 28.11.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: професор
физике, са 30% радног времена, за
рад у матичној школи и издвојеном
одељењу у Горњој Топлици. У осталом делу оглас је непромењен.

в ра њ е

оШ „БраНиСлав НуШиЋ“

Помоћни радник

за рад у школи у Буштрању
УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидат треба да испуњава и остале услове
предвиђене Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), тј. да има
општу здравствену способност, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања и да има држављанство РС.
Уз пријаву на конкурс доставити: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не
води истрага, нити да је подигнута оптужница и да се не води кривични поступак
пред судом (све не старије од шест месеци), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, тј. сведочанства. Пријаве
слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

оШ „Бора СтаНковиЋ“
17520 Бујановац, Село Кленике
тел. 017/58-119

Професор разредне наставе

Средња СтруЧНа Школа
„милутиН БојиЋ“
17525 Трговиште
тел. 017/452-104

Професор математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 8 ст.
2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11): да
има одговарајуће образовање у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
средњој школи. Поред пријаве на конкурс, кандидат треба да достави и оверене
фотокопије докумената којима доказује да
испуњава услове конкурса: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених; 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. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, а кандидате упућује школа. Пријаве се подносе на
адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ост
Национална служба
за запошљавање

осам дана од дана добијања мишљења
органа управљања. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз потребну
документацију слати на адресу: ОШ „Бора
Станковић“, 17524 Кленике. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

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

на одређено време до краја школске
2012/2013. године

оСНовНа Школа
„Светозар марковиЋ“
17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 411-623

Наставник ликовне културе

на одређено време до 24.09.2013.
године, ради замене запосленог на
неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: Општи услови прописани законом
и услови одређени чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1.
одговарајуће образовање (утврђено чл. 8
Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи); 2. психичка,
физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; 3. 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; 4. држављанство РС. Доказе о испуњености услова из
тач. 1 и 4 подноси кандидат уз пријаву за
конкурс (оверена фотокопија), а доказ из
тачке 2 пре закључења уговора о раду.
Уверење из тачке 3, уколико га кандидат
није поднео уз пријаву, а које није старије од 3 месеца, прибавља школа. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа слати на адресу школе. Неблаговремено поднете пријаве и пријаве са
непотпуном документацијом неће се узимати у обзир. Ближе информације могу се
добити на бројеве телефона: 017/404-220,
411-623.

УСЛОВИ: да кандидат 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 („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; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
Tржиштe рада
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Поред општих услова и наведених услова у погледу стручности, кандидат треба
да испуњава и услове из чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора о раду,
а уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Директор школе 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 САЈМОВИ
рад са децомЗАПОШЉАВАЊА
и ученицима
врши надлежна служба за послове запоаналитички приступ
шљавања, применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана
запошљавању
добијања резултата провере директор
прибавља мишљење органа управљања.
Избор кандидата биће извршен у року од
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најважнији –
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СтруЧНа Школа
„Свети Сава“

17520 Бујановац
Карађорђа Петровића 240
тел. 017/653-663

Професор биологије

са 15% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених
Законом и Правилником о врсти стручне
спреме за професора у средњој школи,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да су држављани Републике Србије; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
имају одговарајуће образовање прописано
Законом о основама система образовања и
васпитања и Правилником о систематизацији радних места за професоре средњих
школа. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз потребну документацију
слати на адресу школе. Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

оСНовНа Школа
„краЉ петар I
оСлоБодилац“
17545 Корбевац
тел. 017/448-502

Професор математике

за рад у подручној школи у Кривој
Феји, за 89% радног времена

Професор информатике

за рад у подручној школи у Корбевцу,
за 10% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање - завршен одговарајући
факултет, VII/1 степен стручне спреме,
у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи, да поседују 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. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву приложити: диплому о
степену стручне спреме, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности прибавља школа, а лекарско уверење
се прилаже по доношењу одлуке о избору,
а пре закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије, овера истих не може бити
старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаву са документацијом слати на
адресу школе.
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оШ „ЂорЂе малетиЋ“
26346 Јасеново, Маршала Тита 1
тел. 013/855-109

17500 Врање, Есперанто бб
тел. 017/422-766

Шеф рачуноводства

Помоћни радник на одржавању
чистоће
УСЛОВИ: према Правилнику о организацији и систематизацији послова и радних
задатака у средњој Економско-трговинској
школи у Врању. Правилником је предвиђена завршена основна школа, као услов
стручне спреме за заснивање радног односа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење
вишег суда да се против њих не води кривични поступак, уверење основног суда
да се не води истрага, нити је подигнута
оптужба. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности, тј. лекарско
уверење за заснивање радног односа,
подноси се пре закључења уговора о раду.
Пријаве слати на адресу школе.

вршац

поНиШтење оглаСа
оШ „БраНко радиЧевиЋ“
26334 Велико Средиште
Стеријина 5
тел. 013/892-133

ШколСки цеНтар
„Никола теСла“

26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел/факс: 013/830-668

Наставник физике

са 20% радног времена

Оглас објављен 19.12.2012. године у
публикацији „Послови“, као и исправка истог објављена 03.01.2013,
поништавају се у целости.

предШколСка уСтаНова
„Чаролија“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Помоћни радник

на одређено време ради замене
одсутне запослене
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
следеће услове: да има завшену основну
школу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о завршеној
основној школи (оверен препис или оверену фотокопију сведочанства или уверења)
и доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству). Пријаве слати
на горенаведену адресу.
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УСЛОВИ: дипломирани економиста-мастер или дипломирани економиста који је
стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири
године. Поред општих услова предвиђених
законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу: уверење о држављанству, оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци). Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен, одговарајућег смера, у складу са
одредбом чл. 2 тачка 20 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01,
3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07,
7/08, 11/08, 4/09, 5/11 и 8/11); професор
физике, дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар; професор физике
- хемије; дипломирани инжењер физике,
смер индустријска физика; дипломирани
физичар за општу физику; дипломирани
физичар за примењену физику; дипломирани физичар - информатичар; професор
физике за средњу школу; дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну
физику; дипломирани физичар - истраживач; дипломирани физичар за примењену
физику и информатику, звања стечена 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 и 97/08 и
44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба 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; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са ученици-
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ма. Уз пријаву и краћу биографију, кандидати су дужни да доставе: оверену копију
дипломе о одговарајућој стручној спреми
и потребним знањима; оверену копију или
оригинал уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених и фотокопију
личне карте. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. Проверу
психофизичких способности кандидата за
рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за запошљавање. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља
кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријаву са доказима о испуњавању услова
конкурса кандидати достављају лично или
поштом, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

виСока Школа
СтруковНиХ Студија за
оБразовање ваСпитаЧа
„миХаило палов“
26300 Вршац, Омладински трг 1
тел/факс: 013/831-628, 830-024

Професор струковних студија
у ужој научној области
Педагогија, за предмет:
Породична педагогија

на одређено време, летњи семестар
академске 2012/2013. године, за 15%
радног времена (1,5 часова)
УСЛОВИ: У звање професора струковних
студија бира се кандидат који има завршен
филозофски факултет-катедра за педагогију, научни назив доктора наука (VIII степен), стечен на филозофском факултетукатедри за педагогију, објављене стручне
радове из области породичне педагогије
и способност за стручни и наставни рад
и који испуњава опште услове за звања
и рад на високошколским установама, а
према одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010).
Кандидати су обавезни да приложе следећу документацију: оверену диплому о
завршеном школовању, радну биографију
са библиографијом и радовима, извод из
матичне књиге рођених, извод из матичне књиге држављана, судско уверење да
се против њих не води кривични поступак
и фотокопију личне карте. Кандидатима
који тражена документа већ имају у персоналним досијеима који се чувају код оглашивача, иста ће бити призната. Пријаве
на конкурс, са потпуном документацијом,
подносе се директору Високе школе струковних студија, на горенаведену адресу.
Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања.

ВАША
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs

Зајечар

иСправка коНкурСа
НародНа БиБлиотека
„СтеваН Сремац“
18230 Сокобања
Алексе Маркишића 1
тел. 018/830-251

Конкурс објављен 16.01.2013. године у публикацији „Послови“, за радно
место: директор, на период од четири
године, исправља се у делу УСЛОВИ и
треба да гласи:
УСЛОВИ: Општи услови прописани законом: да је кандидат држављанин Републике Србије (уверење о држављанству);
да је пунолетан (извод из матичне књиге
рођених); да има општу здравствену способност (лекарско уверење о здравственој
способности); да има прописану стручну
спрему; да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у
државном органу (извод из казнене евиденције). Посебни услови: да поседује VII
степен стручне спреме; најмање три године радног искуства; да поседује организационе способности у делатности културе.
Уз пријаву кандидат је дужан да предложи
програм рада и развоја установе. Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе о
испуњавању општих и посебних услова.
Пријаве по огласу, са пратећом документацијом, доставити у року од 15 дана од
дана објављивања, на адресу: Народна
библиотека „Стеван Сремац“, Алексе Маркишића 1, 18230 Сокобања, са назнаком:
„За оглас“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „Ђура јакШиЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник немачког језика

за 22% норме, за рад у издвојеном
одељењу школе у Лубници

Наставник француског језика
за 11% норме, за рад у издвојеном
одељењу школе у Лубници

Наставник математике

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

Наставник физике

за 20% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена, дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-

ли и Правилником о врсти стручне спреме
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној
школи; образовање из психолошких, педагошких, 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; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима;
да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; други услови
прописани законом, другим прописима или
актом о систематизацији радних места у
установи. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис-фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, у складу са законом; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених. Пријаве са потребном документацијом слати
на адресу школе или доставити лично,
са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

Зрењанин

оШ „БраНко радиЧевиЋ“
23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
67% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем
у радни однос утврђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове
утврђене у члану 8 и члану 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), члану 3 став 1 тачка 1а Правилника о врсти и степену образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), као и да испуњава истоветно утврђене услове у општим
актима школе: одговарајуће више или
високо образовање, да има следећи стручни назив за занимање: 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 дипломирани филолог српске књижевности са
јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, професор српскохрватског језика и
опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад

30.01.2013. | број 502 |

55

наука и образовање

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 са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска фиологија (српски
језик и лингвистика)), мастер професор
српског језика и књижевности (студијски
програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
Српски језик, Српска књижевност, Српска
фиологија (српски језик и лингвистика));
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија и након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса

бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин РС; да је пунолетан. Ови услови се
доказују приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Уз пријаву на
конкурс приложити: фотокопију дипломе
о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; потврду високошколске
установе о најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у
складу са ЕСПБ; уверење о држављанству.
Извештај о извршеном лекарском прегледу доставља се пре закључења уговора о
раду, а извештај из казнене евиденције
МУП-а школа прибавља по службеној дужности. Фотокопије приложених докумената
морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању
услова конкурса је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс слати на
адресу школе.

Средња Школа
„вук караЏиЋ“

23240 Сечањ, Гимназијска 2
тел. 023/841-035

Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка
радника са боловања преко 60 дана
УСЛОВИ: За радно место шефа рачуноводства неопходна је висока или виша
стручна спрема, финансијског или економског усмерења, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; биографију. Пријаве слати на
горенаведену адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор на
захтеве клијената
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ПРАВА И УСЛОВИ
Имам 55 година, радног стажа око 27 и високо образовање. Већ 6 годигоди
на радим у солидној фирми, односно боримо се да фирма и даље буде
солидна, али почињу све већи проблеми. Интересује ме каква су моја
права, уколико се деси да останем без посла. Које законске услове морам
испуњавати да бих остварио право на новчану накнаду?
Упућујемо вас на одредбе Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
првенствено чланове 64 до 88, који регулишу материју остваривања права из осигурања
за случај незапослености и начин вођења и престанка вођења евиденција о незапосленом.
Детаљније се можете упознати са условима и начином остваривања права на новчану
накнаду на интернет страници Националне службе за запошљавање, али указујемо да
лице коме престане радни однос, односно осигурање за случај незапослености, а које се
пријави у року од 30 дана на евиденцију незапослених и поднесе захтев за остваривање
права на новчану накнаду и испуњава законом прописане услове, може остварити право
на новчану накнаду доношењем решења, у складу са правилима општег управног поспос
тупка. Конкретно, у вашем случају, а под условом да нисте раније користили ово право и
да имате 27 година стажа осигурања за случај незапослености, можете остварити новчану
накнаду у трајању од 12 месеци, у складу са одредбом члана 72 став 1 тачка 4 Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености. Висина новчане накнаде зависи од
просечне зараде коју сте остварили у периоду од шест месеци који претходе месецу у коме
је престао радни однос, с тим да иста одредбом члана 70 став 2 Закона има прописан мими
нимални и максимални износ.
Ова информација указује на позитивне законске одредбе, па је неопходно, у случају да
вам престане радни однос, проверити да ли је дошло до одређених измена закона. За све
додатне информације можете нас накнадно контактирати.

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

Радио сам у предузећу које је 2009. године отишло у стечај. Примао сам
новчану накнаду од 10. јуна 2009. до 10. јуна 2010. године. Сада радим
по уговору на одређено време који истиче 28. фебруара 2013. Имам 57
година и 38,2 године радног стажа. Да ли имам право на новчану накнак
наду до испуњавања услова за пензију?
Одредбом члана 77 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, пропро
писано је да незапослени коме је престало или истекло право на новчану накнаду може
поново да оствари ово право ако испуни услове за стицање права. Из вашег питања закљузакљу
чујемо да сте претходну накнаду искористили у целости, па је потребно да поново испунииспуни
те услов који се односи на минимум стажа осигурања, односно да имате новог осигурања
у трајању од најмање 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци.
Лице које испуни овај, као и услов који се односи на основ престанка осигурања који пропипропи
сује Закон у члану 67, а пријави се на евиденцију незапослених и поднесе захтев за новчану
нканаду у року од 30 дана од дана престанка осигурања за случај незапослености, може
остварити новчану накнаду у трајању предвиђеном одредбом члана 72 Закона.
Указујемо да према позитивним прописима из области пензијског и инвалидског осигуосигу
рања, важећим на дан писања ове информације, мушкарцу који има више од 38 година
пензијског стажа осигурања и 57 година живота недостаје мање од две године до испуњавања првог услова за пензију (40 година стажа осигурања и одговарајући број година живота), па му применом одредбе члана 72 став 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености припада новчана накнада у трајању од 24 месеца, с тим да право
престаје, а наравно и услови за вођење евиденције о незапосленом, са даном испуњавања
првог услова за пензију.
Предлажемо да се, у случају да вам престане радни однос, пријавите на евиденцију незанеза
послених ради остваривања права у складу са законом.
Планирам да се преселим у други град, па ме интересује да ли могу да
се пријавим на евиденцију НСЗ у тој општини са пријављеним новим
боравиштем.
Незапослена лица се пријављују у филијалу НСЗ према адреси пребивалишта. Ако намеранамера
вате да се преселите у други град и желите у том граду да будете на евиденцији незапосленезапосле
них, јер ћете ту тражити посао, односно, покренути сопствени посао, треба да промените
адресу пребивалишта у личној карти, да се одјавите са евиденције незапослених у претпрет
ходном месту боравка и у року од 7 дана пријавите на евиденцију у филијали НСЗ у граду
у којем ћете сада живети.

бесплатна публикација о запошљавању
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Економска предвиђања

ПРОМОЦИЈА ЕКОНОМИЈЕ РАДА
У 2013. не треба очекивати раст зарада и запослености или ће то бити минимално, иако су реалне прогнозе да ће већа
производња у аутомобилској, пољопривредној и нафтној индустрији погурати БДП
„У првих 11 месеци прошле године у Србији је забележен физички пад обима индустријске производње од 3,3 одсто, спољни
јавни дуг је премашио 84 одсто бруто домаћег производа, а прогресивно задуживање, које је почело 2008, само се наставило“,
рекао је Саша Ђоговић, сарадник Института за тржишна истраживања. Представљајући привредна кретања у 2012, Ђоговић је
истакао да, према подацима из октобра прошле године, постоје
извесни помаци када се ради о извозу, трговини на мало, просечним нето платама, али и спољнотрговинском дефициту.

између 20.000 и 22.000 динара месечно, па чак и мање“, рекао је
Милићевић.
Према подацима Републичког завода за статистику, из октобра, просечна зарада у Србији је износила 42.122 динара, док
је према Министарству спољне и унутрашње трговине, просечна
потрошачка корпа вредела 58.006,96 динара.
Економиста Горан Николић сматра да не треба очекивати ни
повећање броја нових радних места, због тренда који је у у Србији
присутан од 2000. године до данас, да је због раста продуктивности и увођења нових технологија у прерађивачкој индустрији
два пута мање запослених.
А.Б.

Ко добро зарађује?
„Нови креатори економске политике у Србији треба да раде
на промоцији економије рада. Неопходно нам је више инвестиционе потрошње, мање текућих трошкова, а да би се то десило,
потребне су озбиљне реформе у свим сегментима, од пензионе,
преко здравствене и административне. Србији је неопходна повољнија инвестициона клима, која би довела до новог запошљавања у приватном сектору. Самим тим, људи би мање одлазили у
политичке партије, које би зато изгубиле на моћи“, нагласио је Ђоговић и поздравио иницијативу Министарства финансија и привреде да држава уђе у мала и средња предузећа са учешћем од
20 одсто, нагласивши да је то, ипак, само једна капија у слалому
мера које би требало предузети.
Негативан салдо Србија има у туризму, у грађевинарству је у
првих девет месеци прошле године забележен раст од свега три
одсто вредности радова, чему нису допринели инфраструктурни
пројекти. Најнеповољнији спољнотрговински салдо српска привреда бележи са Кином, готово 1,14 милијарди долара или 18,2
одсто укупног негативног спољнотрговинског салда целе земље.
На другом месту Србија има дефицит у трговини са Русијом, потом Немачком.
„Уколико дође до покретања капацитета некадашњег Сартида, ширења НИС-а, модернизације рафинерије у Панчеву, већег
упошљавања Фијата, уз бољи пољопривредни род, могли бисмо
да очекујемо позитиван искорак у односу на 2012. Без нових улагања не може се обезбедити ни средњорочна, а камоли дугорочна
стабилност“, нагласио је Ђоговић.
У 2013. не треба очекивати раст зарада и запослености или
ће то бити минимално, иако су реалне прогнозе да ће већа производња у аутомобилској, пољопривредној и нафтној индустрији
погурати БДП. Економиста Драгован Милићевић очекује да ће и
у 2013. бити настављен пад стандарда становништва и куповне
моћи, али је немогуће проценити колико ће још људи остати без
посла.
„На другој страни, поставља се питање колико ће послодавци
бити у прилици да подигну цену рада, а вероватно неће, с обзиром на тренутни ниво незапослености који свакодневно расте.
Такође, у Србији око 60 одсто привредних субјеката исплаћује зараде запосленима чији је просек између 60 и 70 одсто републичког просека. Велики број компанија исплаћује минималну зараду,
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Истраживачи Делегације немачке привреде у Србији тврде да компаније намеравају ове године да повећају примања
радника за 10 одсто. Руководећи кадар у Србији зарађује добро,
али не и абнормално много, показују подаци овог истраживања, спроведеног у 21 компанији широм државе. Бруто плате
генералних директора крећу се од 2,5 до 13,5 милиона динара
на годишњем нивоу, што значи да најплаћенији менаџери зарађују око 10.000 евра месечно. Ови подаци генерално одговарају ранијим информацијама о платама највиших руководилаца у банкама, осигуравајућим кућама и фабрикама највећих
страних инвеститора, мада према незваничним подацима,
најплаћенији директори у водећим финансијским кућама у
Србији зарађују и по неколико пута више од бројки добијених
анкетом.
Резултати испитивања показују занимљиве тенденције у
кретању зарада. Варијабилно награђивање, односно одређивање висине плате у складу са постигнутим резултатима, а не
према фиксно уговореном износу, учествује са само пет одсто
у платама у Србији.
Током 2012. зараде су порасле за само 7,6 одсто у просеку,
што је знатно мање од инфлације која је била 13 одсто. Због
тога су реалну вредност зараде из 2011. успели да задрже само
генерални директори у производним фирмама којима су плате
у прошлој години повећане за 13,9 одсто. Њихове колеге у трговинском сектору имале су номиналан раст плата од 10,9 одсто,
а у сектору услуга само 4,3 процената, мада су у њиховим фирмама плате генерално највише.
Плате обичних радника у производњи повећане су само
6,3 одсто, у трговини 4,8, а у услужном сектору 3,2, што значи
да је свим радницима животни стандард реално опао. Нешто
боље прогнозе очекују се за ову годину, јер компаније намеравају да радницима повећају плате у просеку за 10,4 одсто,
при чему ће најбоље проћи запослени у сектору производње
(13,5 одсто). Генералним директорима у фабрикама зараде ће
порасти за 13,3 одсто, а водећем кадру чак за 15,8 одсто. Према налазима истраживања, од фирме до фирме драстична је
разлика у висини плате за исте послове, али и у зависности од
града у којем компанија послује. Тако водећи кадрови зарађују
од 37.500 до 708.300 динара месечно у бруто износу, директори
сектора од 20.800 до 300.000, а мајстори од 19.100 до 75.000
динара.
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Предлог закона о подстицајима у пољопривреди

СИГУРНОСТ И ПРЕДВИДИВОСТ
Захваљујући новом закону, пољопривредни произвођачи ће знати каква је стратегија државе и моћи да планирају
своје активности. Стратешки циљ ресорног министарства у наредном периоду је да обезбеди сигурну производњу
која доноси добит, као и веће учешће аграра у бруто друштвеном производу

П

риоритет Владе у наредном периоду биће развој
пољопривреде као гране која остварује суфицит и
може да доноси већи профит, али не извозом сировина, већ прехрамбених производа. Овакво опредељење
потврђује и повећање аграрног буџета за 2013. годину, који износи 45 милијарди динара, што представља 4,5 одсто
укупног буџета.
„Предлогом закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју формулише се стратегија државе у том сектору.
Овај документ је један од стубова стратегије развоја аграра и
обезбедиће сигурност и предвидивост у производњи хране, лакше планирање средњорочних и дугорочних инвестиција, конкурентност и боље планирање буџетских средстава“, рекао је ресорни министар Горан Кнежевић, образлажући владин предлог
пред посланицима у Скупштини Србије. Он је указао да се њиме
постиже и усаглашеност са прописима ЕУ, будући да је до сада

Србија потписница
Декларације „Дунав соја“
Државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Данило Голубовић, потписао је током
сајма „Зелена недеља“ у Берлину, Декларацију „Дунав соја“, о
новој политици узгоја соје без генетске мидфикације (ГМО),
саопштило је ресорно министарство. Декларација је потписана 19. јануара, на иницијативу Министарства пољопривреде
Аустрије, а документ су потписале и земље Дунавске регије,
међу којима су Аустрија, Хрватска, БиХ, Баварска, Мађарска,
Словенија и Швајцарска.
Циљ Декларације је успостављање нове политике у области гајења соје која ће омогућити боље коришћење домаћих
ресурса и умањити прекомерну зависност од увоза соје која се
користи за производњу хране, а посебна пажња биће посвећена узгоју, преради и коришћењу соје која није генетски модификована.
За српску пољопривреду и Србију као земљу дунавског
слива, потписивање овог документа је од великог значаја, јер
се на тај начин јача регионална сарадња, повећава вредност
домаћих производа и утиче на ширење тржишта „ГМО фри“
хране.
Министарство је указало да постоји више различитих узрока ниског приноса соје, као што су општи економски разлози,
високе цене и климатске промене. Такође, разлози за лошије
резултате производње постоје и у организацији производног
сектора.
Иницијатива да Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде Србије приступи „Дунав соја“ декларацији,
проистекла је на Међународном симпозијуму о соји, одржаном
у Бечу, 5. септембра 2012. године..
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постојала „шума“ прописа, у којој се нису сналазили ни стручњаци ни правници, а камоли пољопривредници.
Предложеним решењима, како је објаснио Кнежевић, свако
ко жели да се бави пољопривредом може на законом прописани
начин да добије подстицаје, без обзира на правни и власнички
статус.
„Предложеним законом гарантовани су минимални износи
подстицаја за сваку годину, а влада ће сваке године после усвајања буџета доносити максималне износе. Влада не може да
умањи најмање подстицаје, али може да их увећа. Такође, предложена решења дају могућност да се премије за млеко увећавају за произвођаче који производе млеко екстра класе, будући
да је 35 одсто овог производа врхунског квалитета и одговара
ЕУ стандардима“, нагласио је Кнежевић и додао да је прописано
и да се основни подстицаји остварују по површини биљне производње, и то у минималном износу од 6.000 динара, односно
55 евра по хектару, а право на коришћење тог подстицаја има
правно лице, предузетник или физичко лице, под условом да је
уписан у Регистар. Слично је и са коришћењем подстицаја у сточарству.
„Захваљујући новом закону, пољопривредни произвођачи
ће знати каква је стратегија државе и моћи да планирају своје
активности. Стратешки циљ ресорног министарства у наредном
периоду је да обезбеди сигурну производњу која доноси добит,
као и веће учешће аграра у бруто друштвеном производу. Очекује се да ће ниво инвестиција у наредне четири године достићи
милијарду евра за различите пројекте у области пољопривреде“,
рекао је Кнежевић.
А.Б.
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Пројектни менаџмент у Србији

СВЕ ЈЕ
ПРОЈЕКАТ

Са приближавањем Србије ЕУ и омогућавањем
приступа фондовима ЕУ знатно се повећава тражња
за пројектним менаџерима, пошто се аплицирање
за фондове ЕУ искључиво врши користећи концепт
пројектног менаџмента

П

ројектни менаџмент је специфична менаџерска дисциплина која се бави управљањем пројектима ради
побољшања њихове ефикасности. Реализација савремених послова и других активности, подухвата и пројеката, оптерећена је изузетном сложеношћу и неизвесношћу, које су проузроковане, пре свега, све већом и растућом
сложеношћу самих пројеката и околине у којој делују и изузетно
брзим темпом развоја науке, технике и цивилизације уопште. Ова
сложеност доводи до различитих проблема у реализацији, који се
најпре очитавају у великим закашњењима и повећаним укупним
трошковима реализације.

„Сасвим је очигледно да је неопходно управљати овим
сложеним процесима реализације пројеката, да би се они на
ефикасан начин одвијали. Зато је у свету популарна крилатица која каже да је данас све пројекат и то у свим областима,
па је немогуће деловати без знања из области пројектног менаџмента. Ово је уједно и најтраженија менаџерска професија
у свету. На пример, у Индији се тражи око 100.000 пројектних
менаџера, а сам Европски парламент је подржао ову професију.
Потребе за пројектним менаџерима рапидно расту и у Србији,
а томе су посебно допринеле стране организације и банке које
користе концепт пројектног менаџмента и траже компетент-

не менаџере. Са приближавањем Србије ЕУ и омогућавањем
приступа фондовима ЕУ знатно се повећава тражња за пројектним менаџерима, пошто се аплицирање за фондове ЕУ искључиво врши користећи концепт пројектног менаџмента“, рекао је
идејни творац Високе школе за пројектни менаџмент проф. др
Петар Јовановић, бивши декан ФОН-а и наш водећи стручњак у
области пројектног менаџмента.
„Са оснивањем Више школе за пројектни менаџмент
(Project Management College) 2006. године, која је 2007. године
акредитована и прерасла у Високу школу за пројектни менаџмент, настало је ново поглавље у развоју и примени пројектног
менаџмента у Србији. Код нас се образују и обучавају кадрови у области пројектног менаџмента, а процес је прилагођен и
онима који студирају и раде. У склопу реакредитације, током
2012. године, уведен је нови студијски програм Пословни и иновациони менаџмент. Овај студијски програм треба да образује
менаџере који ће бити оспособљени да управљају пословним
организацијама и процесима, као и иновацијама и променама“,
нагласио је Јовановић, који се пројектним менаџментом бави
преко 30 година, а 1986. године је основао и Југословенско удружење за управљање пројектима ЈУДРУП и од тада је председник овог удружења и садашњег Удружења за управљање
пројектима Србије (YUPMA), које је члан IPMA (Internacional
Project Management Association).
„Наше удружење организује, промовише и помаже професионалне активности својих чланова, са циљем унапређења
њиховог рада и стручног знања у области пројектног менаџмента. Истовремено, активности Удружења доприносе националној и међународној промоцији и даљем развоју управљања
пројектима. Такође, једини смо у земљи овлашћени за издавање
званичних сертификата из области управљања пројектима по
програму Међународног удружења за управљање пројектима
(Internacional Project Management Association). Дефинисан је и
Национални сертификациони програм који обухвата процес
унапређења постојећих знања и компетенција учесника у управљању пројектима. Постоје четири нивоа сертификације, а у
овом тренутку имамо 250 сертификованих менаџера пројекта“,
нагласио је Јовановић.
А.Б.

Задужења и одговорности
Менаџери пројекта су особе задужене за све активности у току израде и реализације пројекта предузећа. Они планирају пројекат,
прописују правила, одређују рокове, распоред обављања посла и контролишу рад извршилаца. Зависно од делатности у оквиру које
раде, они распоређују задужења, координирају извршења задатака и контролишу резултате рада и извршавања пројекта. Како би могли детаљно распоредити задужења, претходно је потребно да саставе план израде пројекта, који садржи све задатке које је потребно
извршити како би се употпунио пројекат и тек тада могу извршити расподелу међу извршиоцима задатака. У току израде пројекта,
менаџери могу вршити корекције и о томе обавештавају извршиоце пројекта. Такође, уколико дође до неправилности у току израде
пројекта, менаџери пројекта су дужни да то евидентирају и да усмере ка правилном извршавању задатка.
Како би могли уочити неправилности и утврђивати правила, менаџери пројекта морају познавати правила и процедуре израде
датог пројекта, као и задатке које је потребно обавити како би израдили пројекат. Такође, потребно је познавање временског периода
који је потребан за израду одређеног пројекта, како током израде не би дошло до знатног одступања од рока предвиђеног за израду.
Планирају и буџет пројекта, прате извршење и раде евалуацију пројекта.
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Последња шанса за вечите студенте

ШТО ПРЕ ДО ДИПЛОМЕ
Наредна школска година је крајњи рок
за десетак хиљада „старих“ студената
да заврше школовање. Неки академци
студирају скоро деценију, а још су на
првој или другој години

Сви су сагласни у оцени да онима који желе да наставе студије треба помоћи, јер ће се на тај начин повећати проценат факултетски образованих у Србији, који износи тек око шест одсто.
Међутим, студентима који су индексе добили пре „болоње“ време
цури и последњи рок да дипломирају је предстојећа школска година. Колико их има нико прецизно не зна, али се процењује да се
њихов број смањио неколико пута и да их је сада нешто више од
10.000. Само на Универзитету у Београду је 6.814 „старих“ студената, пишу „Новости“. То су активни академци, који и даље обнављају године и полажу испите, а далеко је више власника индекса
који су одустали од студија, али су њихови документи и даље на
факултетима.

„Пре само четири године, они који су уписали студије пре
2006. године чинили су скоро половину свих уписаних студената.
Било их је 39.746, а ‚болоњаца‘ 42.455. Сада их је око осам одсто од
укупно 86.618 активних академаца. Имамо и 639 ‚старих‘ на магистарским студијама“, кажу на Универзитету у Београду.
Највише ‚вечитих‘ студената је на великим факултетима, попут Правног или Економског и већина их је на завршним годинама. Економски факултет УБ уписао је ове године око 1.800 ових
академаца, од којих ће, процењују, више од половине успети да
заврши пре истека рока. На Правном је већина на трећој и четвртој
години, а на првој и другој их има по мање од стотину.
„За студенте прве и друге године, који не могу да стигну да
дипломирају следеће школске године, омогућили смо прелазак
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на ‚болоњу‘, а сви положени испити биће им признати“, објашњава
Миљко Вараљевић, генерални секретар Правног факултета.
И Факултет техничких наука у Новом Саду, како би помогао
овим академцима да што пре дођу до дипломе, омогућио им је да
испите полажу у чак десет рокова током школске године.
„Међу 10.061 активним студентом, око 500 је уписано по старим програмима. Интересовање за наставак студија међу ‚старим‘
академцима је слабо. За оне који су активни и имају приличан
број положених испита имамо неколико могућности - издавање
дипломе првог степена или вредновање испита и добијање звања
по ‚болоњи‘ - инжењера, дипломираног инжењера или мастера
одређене струке“, каже проф. др Драгиша Вилотић, продекан за
наставу ФТН.
За Универзитет у Новом Саду не постоје прецизни подаци
када је реч о „вечитим“ студентима, али процењују да их има неколико хиљада.
Одредба Закона о високом образовању прописује да ови
студенти морају да своје испитне обавезе окончају до школске
2013/2014. Они који то не учине, аутоматски ће морати да се испишу. Први рок је био 30. децембар 2012, али је продужен за још
једну школску годину - до октобра 2014. Они који не стекну диплому до тог периода, моћи ће да упишу неки други факултет, али не
из исте области. Остављена им је и могућност признавања испита
приликом конкурисања на други факултет, али неће моћи да се
школују на рачун пореских обвезника. Студенти медицинског факултета имају за годину дужи рок да све оцене упишу у индекс и
дипломирају.
„Стари“ студенти који не успеју да дипломирају на време
имаће три опције. Могу да упишу факултет који није сродан на
истом универзитету, исти факултет на другом државном универзитету, или да се пребаце на неку од приватних високошколских
установа, пишу „Новости“.
А.Б.

Три нивоа студија
Бруцоши се полако упознају са правилима и режимом
болоњских студија, који поред осталог предвиђа континуиран
рад, европски систем преноса бодова (ЕСПБ), што значи да сакупљају бодове на вежбама, колоквијумима, а након тога излазе на испит.
Закон о високом образовању предвиђа три нивоа студија
- студије првог степена, као основне академске и основне струковне студије и студије другог и трећег степена. Основне академске студије трају три до четири године, док основне струковне (раније изучаване на вишим школама) трају три године.
У другом степену изучавају се дипломске академске студије
(мастер), специјалистичке струковне студије и специјалистичке академске студије. Докторске академске студије су студије
трећег степена, које могу да организују универзитети и факултети.
Време ће показати да ли ће овај систем смањити дужину студирања која је у Србији изразито висока, па нису ретки
примери студената који су већ загазили у четрдесету. Оваквих
студената у Србији има на хиљаде, већина њих увелико ради.
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Сајам зелене градње у Београду

ПРИНЦИП ОДРЖИВОСТИ
На манифестацији ће бити говора о светским трендовима у одрживој градњи, управљању зеленим
инвестицијама, енергетској ефикасности и коришћењу обновљивих извора енергије, управљању отпадом,
рационалном коришћењу воде, енергетској анализи и сертификацији зграда, те најновијим одрживим
производима и решењима која се примењују у зеленој градњи

З

елена градња је одговор савремене грађевинске индустрије и тржишта некретнина на растуће проблеме снабдевања енергије, доступности ресурса и очувања животне
средине. У овој области Србија хвата корак са светом. У том
циљу, потребно је информисање и образовање домаћих
професионалаца и целог тржишта о понуди, захтевима и стандардима зелене градње. Ту мисију има и друга по реду Међународна
изложба и конференција о одрживој градњи „Сербиа грин билдинг
експо 2013“ (Serbia Green Building Expo 2013), која ће се у организацији Савета зелене градње Србије одржати од 27. фебруара до 1.
марта, у хали Белекспо центра на Новом Београду. На манифестацији ће учествовати представници више од 20 земаља и 50 компанија излагача из ове области, а предвиђене су и бројне конференције током којих ће предавачи из целог света представити научна
и техничка сазнања и најновије трендове из области одрживе
градње. Биће говора о светским трендовима у одрживој градњи,
управљању зеленим инвестицијама, енергетској ефикасности и
коришћењу обновљивих извора енергије, управљању отпадом,
рационалном коришћењу воде, енергетској анализи и сертификацији зграда, те најновијим одрживим производима и решењима
која се примењују у зеленој градњи. Једна од кључних тема биће
и обнова постојећих зграда, у циљу унапређења квалитета живота
корисника и одрживе употребе тих објеката, најављено је на конференцији за новинаре која је протекле недеље организована у београдском Медија центру.
Према изворима Центра за обновљиву енергију, зграде Европе одговорне су за емисију 50% угљен-диоксида, 35% потро-

Концепт
Све чешће се у нашој грађевинској индустрији употребљавају термини „еколошка“, „одржива“ или „зелена“ градња. Овај
појам се користи да се њиме опише концепт пројектовања,
грађења, завршне обраде, опремања и коришћења зграда, који
се базира на принципу одрживости. То између осталог подразумева употребу природних материјала и оних са што мање
штетних супстанци, рационално коришћење природних ресурса, те максимално коришћење обновљивих извора енергије.
Такође, зелена градња подразумева квалитетније и сигурне
инвестиције са мањим трошковима коришћења и одржавања
објеката.
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шње материјала, 45% потражње за енергијом и 10-35% отпада
који се одлаже на депонијама. За овакву статистику одговоран
је значајан недостатак перцепције о томе колике су могућности
за унапређење енергетске ефикасности и газдовања сировинама
приликом урбанистичког планирања, пројектовања и управљања
грађевинским објектима.

„Зелена градња гарантује дуготрајну вредност српским
грађевинским темељима, доприноси заједници, окружењу и економији, бољем улагању и смањењу трошкова, будући да се користе природни материјали. О енергетској ефикасности, односно
зеленој градњи, мора се размишљати још у фази израде урбанистичких и просторних планова. Од 2009. године, када је ступио на
снагу Закон о планирању и изградњи, први пут је у српско законодавство уведен принцип енергетске ефикасности, односно његово унапређење. Нарочито бих истакао обавезу да зграде имају
енергетске пасоше који прате потрошњу енергије, чиме се уводе
европски стандарди у тој области. Без издатог енергетског пасоша ниједна нова зграда не може добити употребну дозволу, док
постојеће имају обавезу да своју енергетску ефикасност повећају
за један разред“, нагласио је државни секретар Министарства
грађевинарства и урбанизма, Миодраг Јоцић, и подсетио да је
прошле године издвојено 1,3 милијарди динара за унапређење
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енергетске ефикасности (милијарда је намењена за јавне установе,
а остатак за стамбене објекте). Пројекат је сада у фази реализације.
Законодавни оквир у овој области биће завршен и заокружен
доношењем Закона о ефикасној потрошњи енергије и Уредбом о
грађевинским производима, која је директно усклађена са Директивом 2010/31-ЕУ и ЦПР-Уредбом Европског савета.

Ускоро интернет портал
Министарство грађевине и урбанизма Србије припрема
први специјализовани интернет портал о енергетској ефикасности у изградњи зграда. То ће бити национална база података о енергетској ефикасности у тој области, која ће на једном месту објединити све важне податке. На том сајту, чији се
завршетак очекује за годину дана, поред осталог би требало
да се нађе регистар зграда које су добиле енергетске пасоше,
регистар лиценцираних инжењера за енергетску ефикасност
(према подацима Министарства лиценцу је до сада добило 300
инжењера енергетске ефикасности, а још 420 тренутно похађа
курс), листа енергетски ефикасних градова у земљи. На сајту
ће се наћи и сва документа и законска регулатива важна за
енергетску ефикасност, начини остварења енергетске ефикасности за поједине типове зграда, а очекује се да олакша и потенцијална улагања у ту област.

„Зелени сертификати за грађевинске производе ће подстаћи
пројекте чије спецификације садрже производе из круга од неколико стотина километара, односно утицати на пројектанте да се
ослоне на оно што имају на располагању у непосредном окружењу,
како би се умањио негативан утицај транспорта, што је, са друге
стране, шанса за домаћу индустрију, па и за извоз. Треба поменути да српска грађевинска индустрија има одређену традицију у
производњи зелених грађевинских производа, као што су трска,
опекарски производи, камена вуна, итд“, рекао је Јоцић и подсетио
да ће ресорно министарство, заједно са Институтом за путеве и
Електропривредом Србије, размотрити могућност да се нађе локација за депонију пепела у зони Костолца и Обреновца, који би се
користио у изградњи ауто-пута према Црној Гори. Истичући да је
пепео изванредан грађевински материјал, Јоцић је додао да се у
земљи годишње ствара 7 до 10 милиона тона пепела који би могао
да се употреби у градњи путева.
Члан Организационог одбора Сајма и потпредседник Савета
зелене градње, Младен Вуканац, указао је на важност манифеста-

ције као што је „Сербиа грин билдинг експо 2013“, за промовисање
зелене градње као општеприхваћеног типа градње у свету.
“За све који се баве производима и услугама у области одрживе зелене градње, ово је јединствени догађај, где се на једном
месту могу срести пословни људи, стручњаци, иноватори и остали
професионалци из области ‚зеленог‘. За посетиоце, ‚Сербиа грин
билдинг експо‘ ће бити одлична прилика за комплетан преглед
зелених решења и могућности на нашем и светском тржишту”, рекао је Вуканац и подсетио да ће се на овој, јединственој у региону
манифестацији, представити више од 50 компанија, међу којима
„Таркет“, „Лафарж“, „Архипро“, „Бак“, „Кнауф“... У оквиру конференције планиране су панел дискусије, едукативни курсеви, презентације.
На конференцији ће учествовати око 20 стручњака из области зелене градње, а међу говорницима биће и водећи експерт за
одрживе материјале и један од првих лиценцираних предавача за
LEED стандард зелене градње (LEED Faculty), Надав Малин, као и
потпредседница за међународне послове Америчког савета зелене градње, Џенивин Кван, док ће о изазовима европског законодавног оквира и стратегији за реконструкцију постојећих зграда у
Европи говорити Ден Станиазек из Института за карактеристике
зграда Европе и Џејмс Дринквотер, виши саветник за законодавство Европске регионалне мреже Савета зелене градње, која делује у оквиру Светског савета зелене градње.
Секретар Коморе италијанско-српских привредника, Оливер
Лепори, најавио је учешће више од 40 италијанских компанија на
сајму, како у улози излагача, тако и предавача на конференцији,
где ће представити производе и пројекте из области одрживе
градње.
„Србија и Италија имају развијену привредну сарадњу, а значајно је и то што су пронашле заједнички интерес већ у најранијој
фази зелене градње у Европи“, рекао је Лепори и најавио посете
привредних делегација из неколико региона Италије.
Генерални директор компаније „Кнауф инсулејшн“ (Insulation),
Тихомир Цивкароски, истакао је да је посебно важно да се шири
свест о значају енергетске ефикасности и промовише зелена
градња, како у свету, тако и на домаћем тржишту. Он је подсетио
да су материјали те компаније примењивани на бројним одрживим објектима, зеленим зградама пројектованим по такозваном
LEED стандарду.
А.Бачевић

Типологије породичних
и колективних зграда
Професорка Архитектонског факултета у Београду, Милица Јовановић Поповић, рекла је да би до краја године требало
да се заврши израда типологије породичних и колективних
зграда у Србији, која ће се користити за побољшање њихове
енергетске ефикасности. Она је навела да је уз помоћ Немачке
организације за техничку сарадњу (GIZ), прошле и ове године
пописано 24.000 зграда у Србији, како би се утврдиле њихове
типичне карактеристике, а тренутно се проучава колико енергије сваки тип објеката губи и ради се на предлозима пројекта
унапређења енергетске ефикасности.
Поповићева је додала да ће пројекат бити јавно доступан,
како би свако у Србији могао да препозна свој објекат по типу и
добио предлог како да унапреди енергетску ефикасност.
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Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
адресе филијала нсЗ

Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
Запошљавањe

Нови Сад

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

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
З
Запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

