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Најављена могућност скоријег самозапошљавања младих агронома била је повод за интервју са проф.др Миладином Шеварлићем,
шефом Катедре економике пољопривреде и тржишта на Пољопривредном факултету у Београду, председником Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије и председником Друштва
аграрних економиста Србије. Акција укључивања незапослених
дипломираних инжењера пољопривреде, мастера, магистара и доктора пољопривредних наука у Савез пољопривредних инжењера и
техничара Србије осмишљена је крајем 2012. године, са циљем институционалног и струковног удруживања преко 2.500 незапослених
агронома у нашој земљи.
„Пољопривреда 21. века се заснива на економији знања која
омогућава редукцију трошкова производње по јединици производа
и повећање конкурентности пољопривреде не само појединачних
газдинстава, већ и пољопривреде појединих земаља и света. То је посебно значајно за наша ситна породична пољопривредна газдинства
чији су власници и недовољно образовани за савремену тржишну
производњу и нерационално им је да свако од њих ангажује приватног саветодавца. На добитку би била и пољопривреда Србије и сви
сектори који претходе биљној и сточарској производњи или се настављају са прерадом аграрних сировина и пласманом пољопривредно-прехрамбених производа, од произвођача минералних ђубрива,
семена и садница, преко прехрамбене индустрије, до тржница и осигуравајућих компанија и банака“, каже проф. Шеварлић.
Свих девет лекара који су били на евиденцији незапослених обреновачке службе НСЗ, интегрисано је у здравствени систем Дома
здравља Обреновац. Лекари ће бити ангажовани у служби за кућно
лечење, хитној медицинској помоћи и општој служби. Новац за исплату зарада обезбеђен је у буџету Градске општине Обреновац. Према речима Александра Антића, председника Скупштине града, овај
пројекат прати политику града Београда и Републике Србије у борби
за нова радна места, будући да је данас највећи проблем наше земље
висока стопа незапослености. Државни секретар Министарства здравља, др Симо Вуковић, изразио је задовољство овим пројектом и
нагласио да Општина Обреновац има пуну подршку Министарства
здравља у реализацији ових мера. Он је истакао да је ово пример добре праксе како системски треба решавати проблеме као што су незапосленост и здравље нације.
Родитељи деце оболеле од тешких и неизлечивих болести инсистирају на помоћи државе у обезбеђивању средстава за лечење деце у
иностранству. Окупљени око удружења „Добра вила за вас“, родитељи
су на конференцији за штампу, одржаној протекле недеље у београдском Медија центру, истакли да лекари у Србији неретко одбијају да
потпишу документе који су неопходни за слање деце у иностранство.
„Као образложење су наводили да се већина операција може
обавити и у нашој земљи. Срамота је да се у 21. веку новац за лечење
прикупља постављањем донаторских кутија у тржним центрима,
лепљењем дечјих дијагноза на бандерама и организацијом уличних
акција. Наша идеја је да на пролеће сви ми који се трудимо да сакупимо неопходан новац изађемо на улицу и просимо, да би сви видели
како то изгледа и на који начин се трудимо да излечимо своју децу“,
нагласила је Радица Јовановић, председница Удружења „Добра вила
за вас“, које прикупља новац за социјално угрожену децу и организује
хуманитарне акције и концерте на којима се прикупљају средства за
лечење ових малишана.
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Извоз органски произведене хране

ЗА ДЕЦУ САМО
НАЈБОЉЕ

Компанија за производњу дечје хране и кондиторских производа “Флори”
из Крушевца почела је производњу органске дечје хране за тржиште Србије,
Европске уније и Русије. Оријентација ка извозу условила је да ово предузеће
постане стабилан партнер у снабдевању квалитетним производима на многим
тржиштима, што га чини лидером у својој грани

З

драву дечју храну компанија „Флори“ (Flory) ће
производити у пет различитих укуса, а како је
тренд коришћења здравих намириница у порасту, самим тим и потребе тржишта су велике. Због скупљих сировина овој компанији су
била неопходна већа средства за покретање органске
производње, али је зато и квалитет крајњег производа
другачији.
“Купци ће знати да купују производе без хемикалија и тешких метала, што је веома битно за крајње кориснике, а то су бебе старије од четири месеца”, изјавио
је недавно власник компаније Радољуб Милошевић, један од добитника признања “Менаџер године.”

Компанија “Флори” основана је 2002. године. Почела је са производњом инстант дечије хране на бази
житарица и палетом од осам производа базираних на
воћу и адаптираном млеку, по немачким рецептурама,
уз тенденцију да свој производни програм прошири на
ширу популацију, и то искључиво производима који би
били препознатљиви и декларисани као здрава храна.
Сада се дечја храна производи у 34 различита укуса,
а за потребе руског тржишта ове године је покренута
производња дечје хране на бази козјег млека.
„Флори“ своју производњу заснива на најсавременијим, светски признатим технологијама, поклањајући
велику пажњу научном истраживању, стручном оспособљавању и едукацији запослених, као и примени
међународних стандарда квалитета.
За тржиште Србије ова компанија је до сада месечно производила око девет тона дечје хране и око три
тоне кондиторских производа. Већи део, односно 75%
укупне производње, пласиран је на тржиште Европске уније, Турске, земаља Блиског и Далеког истока и
бивших република Совјетског Савеза и Југославије.
“Од Министарства пољопривреде Сједињених Америчких Држава успели смо да добијемо дозволу за улазак и на тамошње тржиште. Очекујемо да ће се то веома
брзо десити, будући да се процедура ближи крају”, најавио је недавно власник Радољуб Милошевић, додајући

да је због проширења тржишта ова компанија повећала производњу за близу 60%.
Куповином технологије од Института за храну
„Комида мед“ (Comida Med) из Розбаха - Немачка,
обједињена су искуства, знање и најновија технолошка решења у области производње квалитетне и
здраве хране за одојчад и малу децу. Резултат је сада
препознатљив бренд под именом „Бејби кинг“ (Baby
King), једина инстант дечија храна произведена у Србији намењена деци узраста од 4 месеци па навише.
Од самог почетка производње у компанији се
примењује интегрисани систем квалитета, кроз верификован и међународно признат стандард квалитета, чиме је осигурана врхунска безбедност производа. Истовремено се спроводе и захтеви стандарда
квалитета ИСО 9001:2008, као и стандарди за заштиту животне средине ИСО 14001:2005, чиме је потврђено да фабрика својим производним процесом
не угрожава природно окружење. ХТУСТ (HTUST
- Hight Temperature Ultra Short Time) технологија
такође обезбеђује највиши ниво квалитета производа, а потпуно аутоматизован и затворен систем
производње у потпуности елиминише ризик контаминације. Коришћене сировине, такође, морају да
задовоље највише стандарде квалитета. Спроводи
се строга хемијска и микробиолошка контрола, како
сировина које се користе, тако и крајњег производа.
Целокупну контролу врше три независне институције: врхунски опремљена лабораторија у самој
компанији, Институт за јавно здравље Србије и Институт за храну „Браун технолоџи“ (Braun Technologie)
из Немачке. Својим развојним програмом, технологијама и богатом палетом производа, “Флори”
испуњава очекивања домаћег, али и иностраних
тржишта. Оријентација ка извозу условила је да ово
предузеће постане стабилан партнер у снабдевању
квалитетним производима на многим тржиштима,
што га чини лидером у својој грани производње.
Веома брзо њихови производи нашли су своје место, како на тржишту Србије, тако и на тржиштима
земаља Западног Балкана, али и у Турској, Ираку,
Ирану, Алжиру и Либији. Завршене су и регистрације
на тржишту Руске Федерације и Украјине, што ће им
омогућити пласман производа и на том подручју.
Намера менаџмента компаније је да “Флори”
по врхунском квалитету производа, условима производње, примени најсавременије технологије и
стратешком маркетингу, буде европска компанија.
Планирају да ширењем асортимана запосле још
стручњака и обучених радника, као и да њихова
компанија буде разлог останка и будућности у нашој
земљи свих оних који имају знање, радну енергију и
веру у успех.
СМЦ

Борба за статус родитеља - неговатеља

ДОБРА ВИЛА ЗА ВАС
Петиција коју је потписало више
од 60.000 родитеља није везана за
дијагнозу болести детета, нити за
ретке болести, већ представља апел
да се помогне свим родитељима који
су због тешког хендикепа детета
принуђени да дају отказ или раде
скраћено радно време

Р

одитељи деце оболеле од тешких и неизлечивих болести
инсистирају на помоћи државе у обезбеђивању средстава за лечење деце у иностранству. Окупљени око удружења „Добра вила за вас“, родитељи су на конференцији
за штампу, одржаној протекле недеље у београдском Медија центру, истакли да лекари у Србији неретко одбијају да потпишу документе који су неопходни за слање деце у иностранство.
„Као образложење су наводили да се већина операција може
обавити и у нашој земљи. Ипак, шансе да дете преживи после операције у Србији су око два одсто, а у иностранству око 50 одсто. Такође, прикупљање новца за операције у иностранству је изузетно
тешко и изгледа као просјачење. Срамота је да се у 21. веку новац
за лечење прикупља постављањем донаторских кутија у тржним
центрима, лепљењем дечјих дијагноза на бандерама и организацијом уличних акција. Наша идеја је да на пролеће сви ми који се
трудимо да сакупимо неопходан новац изађемо на улицу и просимо, да би сви видели како то изгледа и на који начин се трудимо да
излечимо своју децу“, нагласила је Радица Јовановић, председница Удружења „Добра вила за вас“, које прикупља новац за социјално угрожену децу и организује хуманитарне акције и концерте на
којима се прикупљају средства за лечење ових малишана. Такође,
Удружење пружа помоћ при праћењу проблематичних породица
ради смањења ризика злостављања над децом у истима, али и заступа интересе чланова пред локалним и републичким органима.
Јовановићева је подсетила да је родитељима ове деце законодавац
омогућио да буду на боловању до дететове пете године живота,
али је проблем у томе што се због природе болести здравствено
стање детета нагло погоршава након пете године.

да обрати пажњу на родитеље болесне деце, како би се пронашао
начин за финансирање лечења у иностранству“, казао је Саша Милићевић, отац двогодишњег Сергеја.
Бранислава Вуксан истакла је да ни после 13 година њеном
сину није установљена дијагноза.
„Мој син има 13 година и од рођења не чује и не види. Он ни
данас нема адекватну дијагнозу, јер се она ради једино у иностранству, а ми немамо новац за пут. Из дана у дан, он све дубље тоне.
Мозак му је атрофирао. Нега је јако скупа и ми то тешко финансирамо, па тражимо спонзоре“, казала је Бранислава.
Према речима мајке детета са церебралном парализом, операцијом се не завршава проблем: „Церебрална парализа је неизлечива, али са адекватним вежбама и операцијама дете може,
колико-толико, да хода. Сваке године идемо на операцију у Русију,
а новац скупљамо како знамо и умемо. Малтене, морамо да просимо. Од државе очекујемо да нам, по повратку из иностранства,
обезбеди адекватне вежбе, јер сама операција не може помоћи ако
се са вежбама не настави и после те операције“.
Софија Ђукић, мајка мале Ане, навела је да је статистика показала да на 88 здраве деце долази једно аутистично.
„Моја ћерка има аутизам и то је доживотна болест, али се догодило чудо и она је, после пет година рада са њом, почела да говори, зна да чита и пише и сада се спремамо за први разред. Али
све смо то сами успели, јер држава нам не пружа никакву помоћ.
Продајемо имовину коју имамо, а после тога смо приморани да
просимо. Нама је једино важно да од наше деце направимо функционалне чланове друштва“, казала је Ђукићева.
Ово су само неки од десетина хиљада родитеља малишана
са тешким инвалидитетом, који су потписали петицију да им се
призна статус родитеља - неговатеља. Истичу да ова петиција, коју
је потписало више од 60.000 родитеља, није везана за дијагнозу
болести детета, нити за ретке болести, већ представља апел да се
помогне свим родитељима који су због тешког хендикепа детета
принуђени да дају отказ или раде скраћено радно време да би
могли да брину о свом детету.
А.Б.

Захтеви

Отац детета с тумором на мозгу рекао је да не постоји шанса
за рефундирање трошкова операције у иностранству и замолио
надлежне институције да реагују.
„Мој син има тумор на мозгу. Наша борба траје годину дана,
препуштени смо сами себи, а средства скупљамо на разне начине, али нам то све теже полази за руком. Молимо неког у држави
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О петицији и увођењу статуса родитеља - неговатеља у
Закон о социјалној заштити у марту би требало да расправљају
посланици у Скупштини Србије. Овај статус подразумевао би
добијање новчане надокнаде за бригу о детету за родитеље
који немају посао. Баш као што хранитељи добијају месечну
накнаду за одгајање деце, која у овом моменту износи око
30.000 динара, тако и потписници ове петиције траже да им
држава финансијски помогне. Статус неговатеља такође би
подразумевао да се неговатељство рачуна као радни стаж, а
у петицији се тражи и да се родитељима продужава боловање
у зависности од компликација болести, а не само до пете дететове године.
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Реформа Пореске управе Србије

СТУБ
ФИНАНСИЈСКОГ
СИСТЕМА

У наредне две године биће спроведена радикална
реформа Пореске управе. Србија ће до краја
2014. године добити модеран порески систем са
електронским плаћањем. Идеја је да се од 2013.
уведе јединствени информациони систем, а да
се 2014. пређе на електронске пријаве, што ће
значајно поједноставити пореске процедуре

Србија се данас налази на јако лошем месту по ефикасности
и једноставности пореског система. Примера ради, у нашој земљи
се 66 пута годишње плаћа порез, а у Шведској свега два пута. Лош
је информациони систем, као и комуникација међу филијалама
Пореске управе, а инспектори немају јединствене критеријуме.
Да се у реформском процесу види напредак, да се систем полако
усваја и има позитивне ефекте, илуструје и податак да прошле године у ово доба још није била стигла ниједна електронска пријава
пореза, док је ове године стигло више од 14 хиљада.

Идеја је да реформисана Пореска управа постане стуб финансијског система државе, али да ради и у интересу привреде.
Рад Пореске управе у првом реду коче процедуре, јер се порески
обвезници шетају са једног на други шалтер. Због тога је потребно
успоставити систем за целу Управу, како се не би морала доносити документа која већ има нека државна институција. Према
мишљењу иницијатора реформе, сада се у Србији издају и нека
непотребна решења, а много њих се шаље препорученом поштом.
Иницијатива је и да се сва обавештења Пореске управе објављују
на сајту.
Пореску управу Србије у наредном периоду тек очекује неопходна реорганизација и модернизација, а први корак у том
погледу је тендер за набавку ИТ опреме. Порески обвезници су
навикли да ПДВ обрачуне (пријаве) предају у папирном, а не у
електронском облику. Податке из папирних образаца у базу података уносе запослени у Пореској управи.
“Циљ нам је да се што већи број ПДВ обрачуна предаје у електронском облику и да што већи број пореских обвезника добије
дигитални сертификат или овласти рачуновође”, казао је недавно
на конференцији за новинаре нови директор Пореске управе Србије, Иван Симич. У децембру 2012. године запослени у Пореској
управи унели су податке из 50.118 папирних ПДВ пријава, а у јануару ове године из чак 112.510 пријава.
Појединачну пореску пријаву у 2012. години нико није предао у електронском облику, иако је електронско подношење
пријава предвиђено већ од 1. јула 2014. године, што значи да ће
Управа са пореским обвезницима од тог датума комуницирати

Бесплатна публикација о запошљавању

само електронски. Да би Пореска управа била оспособљена за такав задатак, потребна је нова опрема, јер је просечна старост рачунара у Управи девет година. Позиви за набавку службене опреме, објављени у “Службеном гласнику”, омогућиће модернизацију
200 објеката у технолошком смислу и њихово повезивање. Циљ
је да се у што краћем року обвезницима омогући да уместо 12
до 13 папирних образаца достављају само један, који ће Управи
прослеђивати електронским путем. Најављен је и један уплатни
рачун за порезе и доприносе и брже издавање мишљења Пореске
управе.
Нови директор Пореске управе, Иван Симич, планира да цео
посао на модернизацији и реорганизацији буде готов за две године, након чега најављује да ће посао препустити неком другом. На
питање новинара колико средстава је потребно за реформу најављену и планирану током наредне две године, Симич каже да је
потребна само добра воља запослених у Управи, док су средства
за набавку ИТ опреме већ обезбеђена.
Говорећи о својим искуствима и потезима у Словенији, где је
био директор Пореске управе, Симич је навео да су видне уштеде
постигнуте и зато што, између осталог, пореска решења нису слата препоручено са повратницом, већ као обична пошта.

Пореска управа је у 2012. години наплатила 885,7 милијарди
динара јавних прихода (преко осам милијарди евра), а половина од тога су доприноси за социјално осигурање. Мало више од
четвртине јавних прихода је од пореза на добра и услуге, а скоро
четвртина је од пореза на доходак, на добит и капиталне добитке.
Наплата пореза је у 2012. години била већа за 4,2 одсто. Лане су
поднете и 1.524 кривичне пријаве против 2.198 лица због избегнутог пореза у вредности од 12,1 милијарди динара. Када је реч о
такозваним “фантомским” и “перачким” предузећима, откривено
их је 50 и поднете су 42 кривичне пријаве. Висина избегнутог пореза по том основу је 1,7 милијарди динара.
СМЦ
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Интервју: проф. др Миладин М. Шеварлић,
председник Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије

инвЕсТиЦијЕ
У примЕнУ ЗнаЊа

Оснивање регионалних подружница незапослених агронома у Србији, како би се помогло њихово брже
самозапошљавање, увелико напредује. Зашто не оспособљавати и финансијски помагати незапослене
агрономе да реализују своје програме, јер како ће пољопривреднике и друге клијенте саветовати да
обезбеде одрживо самозапошљавање, ако нису спремни да тако нешто учине и за себе?

Н

ајављена могућност скоријег самозапошљавања младих агронома била је повод за интервју са проф.др
Миладином Шеварлићем, шефом Катедре економике
пољопривреде и тржишта на Пољопривредном факултету у Београду, председником Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије и председником Друштва аграрних економиста Србије.
Када сте покренули целу акцију и са којим циљем?
Акција укључивања незапослених дипломираних инжењера пољопривреде, мастера, магистара и доктора пољопривредних наука у Савез пољопривредних инжењера и техничара Србије (СПИТС), формиран 1868. године као Друштво за пољску
пољопривреду и једно од два најстарија струковна удружења у
Србији, осмишљена је крајем 2012. године, са циљем институционалног и струковног удруживања преко 2.500 незапослених
агронома у нашој аграрној земљи.

Акција од националног значаја
Председник Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије, проф.др Миладин Шеварлић, недавно је најавио
да ће ових дана бити формирана и прва подружница на територији Војводине, додајући да су до сада већ формиране
регионалне асоцијације за територију града Београда, за Расински, Рашки, Моравички и Златиборски округ, подручје Лесковца и Ваљева. Тако ће младим незапосленим агрономима
бити омогућено да обављају одређене послове посредништва
између неколико стотина хиљада породичних регистрованих
пољопривредних газдинстава, која ће бити у систему субвенција са једне стране и управе трезора, односно Министарства
пољопривреде и управе за аграрна плаћања, са друге стране.
Професор Шеварлић истиче да је то акција од националног значаја, јер треба да задржи младе да не траже посао у
иностранству, а истовремено и да помогне великом броју малих породичних газдинстава да смање трошкове по основу комуникације, као и проблеме које имају приликом попуњавања
документације за остваривање права на субвенцију. Акција се
спроводи у сарадњи са НСЗ, на чијој евиденцији је регистровано око 2.500 незапослених агронома. Планирано је и да се на
крају формира Национална подружница незапослених агронома у оквиру Савеза пољопривредних инжењера и техничара.

Савеза произвођача агропривреде Србије. Настављамо са формирањем подружница у Војводини, a затим ћемо формирати и Националну подружницу незапослених агронома у СПИТС-у.
Колике су реалне могућности да се запосли или самозапосли већи број младих агронома?
Реалне могућности су велике, јер да би наша пољопривредна саветодавна служба, у којој је данас запослено свега 228
пољопривредних стручњака (после отпуштања у једном дану
1.658 асистената саветодаваца у јулу 2012. године), према броју
породичних пољопривредних газдинстава (око 630 хиљада) и
пољопривредној површини (преко 2,8 милиона хектара, према
Попису пољопривреде 2012) била на нивоу кадровске обезбеђености као у Хрватској, потребан нам је три до четири пута већи
број саветодаваца, а да би била на нивоу Словеније, број пољопривредних саветодаваца у Србији морамо повећати за осам до десет пута. Такође, више од половине од око 1.200 земљорадничких
задруга у Србији нема ниједног запосленог, не само агронома, већ
ни високошколски образованог стручњака са било којом другом
специјализацијом. Најзад, на прсте једне руке могу се избројати
удружења пољопривредника која имају запосленог агронома. А
зашто не оспособљавати и финансијски помагати незапослене

Колико је подружница већ формирано?
Прво смо у јануару формирали подружницу незапослених
агронома за град Београд, а затим у Краљеву. Потом су формиране подружнице за округе Моравички, Јабланички, Расински, Златиборски, Колубарски, Јужнобанатски, Борски, Јабланички. Свуда
смо имали изузетан одзив незапослених агронома и присуство
представника одговарајућих филијала Националне службе за
запошљавање Србије, као и представника општинских, односно
градских самоуправа, задружних савеза, привредних комора и
других удружења у области агропривреде и руралног развоја,
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шљавања у саветодавним службама, задругама, пољопривредним предузећима и администрацији од локалног до републичког
нивоа, а најбољи и најспособнији ће се издвојити и формирати
своје агробизнис фирме.

агрономе да реализују и своје програме самозапошљавања, јер
како ће пољопривреднике и друге клијенте саветовати да обезбеде одрживо самозапошљавање, ако нису спремни да тако нешто
учине и за себе?
Шта ће то значити за мала породична газдинства, а
шта за пољопривреду целе земље?
Пољопривреда 21. века се заснива на економији знања која
омогућава редукцију трошкова производње по јединици производа и повећање конкурентности пољопривреде не само појединачних газдинстава, већ и пољопривреде појединих земаља и
света. То је посебно значајно за наша ситна породична пољопривредна газдинства чији су власници и недовољно образовани за
савремену тржишну производњу и нерационално им је да свако
од њих ангажује приватног саветодавца. Такође, за већину њих
незапослени агрономи удружени у задругу или агенцију у оквиру СПИТС могу далеко економичније и квалитетније да обављају
послове посредовања са Трезором, Министарством пољопривреде или Управом за аграрна плаћања и тиме допринесу повећању
броја регистрованих породичних пољопривредних газдинстава,
ослобађању пољопривредника од за њих захтевне папирологије
коју често и неправилно попуњавају због чега остају и без субвенција, немају информације о скуповима за додатно образовање, о
тржишту набавке репроматеријала и пласмана пољопривредних
производа, осигурању усева и стоке, итд. На добитку би била и
пољопривреда Србије и сви сектори који претходе биљној и сточарској производњи или се настављају са прерадом аграрних сировина и пласманом пољопривредно-прехрамбених производа,
од произвођача минералних ђубрива, семена и садница, преко
прехрамбене индустрије, до тржница и осигуравајућих компанија и банака.
Зато сматрам да ову акцију треба да подрже не само НСЗ Србије и ресорна министарства са другим државним институцијама, већ и локалне самоуправе, као и сами пољопривредници, суфинансирајући део трошкова ангажовања незапослених агронома
на њиховом путу од повремених и посредничких послова до запо-

Планирали сте да акцију реализујете у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Када очекујете прве
резултате?
Прве резултате очекујем у марту, после конституисања
Националне подружнице незапослених агронома у СПИТС-у и
молим све институције и организације у Србији да помогну ову
акцију, јер ће ефекти упошљавања на привременим пословима,
самозапошљавања и пријема у радни однос већине од преко
2.500 незапослених агронома да се вишеструко исплате, и то у
најкраћем року, јер су инвестиције у примену знања најјефтиније
и најбрже се и највише економски ефектирају у односу на све друге врсте инвестиција у агробизнис сектору. Шта пољопривреднику вреди трактор или комбајн од неколико десетина милиона динара, ако га нерационално користи или му служи за показивање
суседима и рођацима?

Из државне касе
Крајем прошле године усвојен је Закон о подстицајима у
пољопривредној производњи и руралном развоју, којим су гарантовани минимални износи подстицаја за сваку годину. Аграрни буџет за 2013. годину износи 45 милијарди динара, што
је 4,5 одсто од укупног буџета. То омогућава да се из државне
касе издвоји више средстава за подстицаје различитих области у пољопривреди, а влада ће сваке године, после усвајања
буџета, доносити максималне износе субвенција.
Усвојеним законом субвенције су предвиђене једнако и за
оне који су власници и за оне који су закупци земље, без обзира
на правни и власнички статус. Прописано је и да се основни
подстицаји остварују по површини биљне производње, и то у
минималном износу од 6.000 динара, или 60 евра по хектару, а
право на коришћење тих средстава имају правна лица, предузетници или физичка лица, ако су уписани у Регистар.

За све неверне Томе, од неповерљивих незапослених агронома до функционера у ресорним државним службама, истичем и
врло поучне поруке двојице нобеловаца из економије, које се односе на област савремене агроекономије. Прва је мисао Теодора
Шулца и гласи: „Сиромаштво је показатељ непознавања економике пољопривреде“, а друга Пола Кругмана: „Кад прође велика светска економска криза онда ћемо схватити да иза ње стоји
криза хране“.
На крају, моја порука свим незапосленим агрономима гласи:
Нико други не може више него ви сами, и посебно удружени и организовани у националну стручну асоцијацију, да учини за своје
(само)запошљавање.
СМЦ

Попис пољопривреде 2012. у Републици Србији - први резултати
Србија има веома повољне природне услове (земљиште и климу) за разноврсну пољопривредну производњу (како биљну, тако и сточарску), искусне произвођаче, врхунске стручњаке и научне раднике, у свету признате селекције разних биљних производа. У структури
створене вредности пољопривредне производње 70% потиче из биљне производње, а 30% из сточарске. Поређења ради, у ЕУ 70% вредности у пољопривреди је пореклом из сточарске, а 30% из биљне производње. Најважнији пољопривредни производи Србије су кукуруз,
пшеница, сунцокрет, шећерна репа, соја, кромпир, јабуке, шљиве, грожђе, свињско, говеђе и живинско месо и млеко.
Према првим резултатима, на територији Републике Србије има укупно 631.122 пољопривредна газдинства, и то: 628.555 породичних пољопривредних газдинстава и 2.567 (0,41%) газдинстава правних лица и предузетника. Први резултати добијени у Попису
пољопривреде 2012. објављени су у посебној, двојезичној публикацији „Попис пољопривреде 2012. у Републици Србији - први резултати“,
по областима на територији Републике Србије, у складу са Уредбом о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени
гласник РС“, бр. 109/09 и 46/10), према локацији газдинства, и могу се наћи на сајту: www.popispoljoprivrede.stat.rs.
Приликом тумачења првих пописних резултата треба имати у виду примењену методологију и дефиниције које су у складу са
Светским програмом пописа пољопривреде 2010 и методологијом Евростата за спровођење Истраживања о структури пољопривредних
газдинстава и производним методама у пољопривреди.
Због различите дефиниције породичног пољопривредног газдинства у Попису пољопривреде 2012. и Попису становништва, домаћинстава и станова 2002. године, подаци нису у потпуности упоредиви. Први резултати су подложни променама током статистичке
обраде података. Коначни резултати Пописа пољопривреде 2012, у складу са Законом о Попису пољопривреде 2012, биће објављени до
31. децембра 2014. године.
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Најпоузданији електронски комерцијалиста

ДИРЕКТАН ПЛАСМАН

Добро организован сајт може вас издвојити из конкуренције, истаћи предности куповине вашег производа,
одговорити на питања потенцијалних купаца и помоћи да приметите недостатке вашег бизниса
Мали предузетници често немају довољно времена, нити ентузијазма да се баве рекламом, проширивањем тржишта, испитивањем потреба купаца. Заузети су свакодневним обавезама и
свако додатно ангажовање захтевало би потпуну реорганизацију
или укључивање нових сарадника, за шта често нема ни довољно
средстава.
Последица оваквог става је стагнација бизниса, јер без труда
нема ни напретка. За оне који се не задовољавају оваквим стањем
и имају жељу да посао стално унапређују, побољшавају, мењају,
ослушкујући тржиште, решење нуде савремени видови комуникације и најпоузданији електронски комерцијалиста – веб-сајт.
Ако сте презаузети и преокупирани радом у свом предузећу, најбоље је да свој сајт претворите у комерцијалисту који
ће за вас радити нон-стоп. Наиме, показало се да је у данашње
време најисплативија инвестиција управо улагање у развој и
унапређење сајтова, на којима се на најефектнији начин, после
јавне и директне промоције, пласира одређени производ. Раширеност социјалних мрежа представља најједноставнији начин да
свој сајт, а самим тим и своје производе промовишете, допрете до
потенцијалних купаца, али и до информација о удружењима и
групама које се баве сличним предузетништвом. Нови контакти
значе и нове клијенте, али и упознавање конкуренције.

Стекните поверење. Немојте се трудити да будете типичан
пословни човек, окупиран зарадом, крутих правила, озбиљан,
дајте свом производу димензију људскости. Имајте на уму, људи
не купују од бизнисмена, већ од особа које познају, које им се
свиђају и којима верују. И још, људи се не одричу олако тешко
зарађеног новца, ретко ће се одлучити да тргују са вама, пре него
што о вама нешто сазнају. Можете се представити тржишту организујући презентације, успостављајући контакте или једноставно упутити купце на свој веб-сајт, који ће сав посао одрадити
уместо вас. Зато се потрудите да ваш сајт буде огледало ваше пословне политике, засноване на поверењу, поштовању купца и са
доказима о квалитету производа.
Ширење информација. Једном када се сазна за ваш сајт, кроз
друштвене мреже и друге маркетинг канале, колико год дуго будете нудили добре и праве ствари, путем препорука добијаћете
нове посетиоце и ваш сајт ће представљати вас и ваше производе
све широј публици. Све ово важи било да је тржиште локално,
национално, глобално. Наравно, морате имати ефектан сајт или
ће интересенти брзо одустати.
Ако је добро организован сајт може:
•издвојити вас из конкуренције
•истаћи предности куповине вашег производа/услуге
•одговорити на питања потенцијалних купаца
•помоћи да приметите недостатке вашег производа/услуге.
Кроз контакт са посетиоцима видећете да ли се ваш посао
креће у добром правцу или треба да мењате план. Ако се још обратите интересентима директно, шанса да се озбиљно заинтере-
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сују за ваш производ постаје све већа. Усмерићете се на праву
циљну групу, даље испитивати потребе и тако усмеравати производњу. Уштедећете и време и новац.
Ако природа вашег производа то дозвољава, пошаљите потенцијалним купцима узорке, лакше ће се одлучити да издвоје
новац, уколико су се диретно уверили у квалитет. Велике могућности трговцима су се отвориле и кроз покретање бројних достављачких служби, преко којих уз пристојну цену можете за кратко
време испоручити своју робу на руке купцима.
Немојте заборавити да израдите веб-каталоге својих производа. С обзиром да у бази већ имате велики број мејл адреса,
пошаљите каталоге директно својим клијентима. Многе велике
трговинске куће користе овај вид контакта да задрже клијенте,
шаљући им на мејл адресе не само каталоге, већ и информације о
акцијама, попустима, новитетима или чак честитајући празнике
и рођендане, изражавајући и на овај начин захвалност верним
купцима.

Најчешће грешке и како их избећи
Предуго остајање при једној идеји. Немојте се везати
за једну идеју. Уколико се показала као неуспешна, одбаците
је. Идеје су предузетнички алат. Покушајте са новима, да бисте
видели које доносе новац и успех.
Непознавање муштерија. Промене у жељама ваших
купаца, исто као и непознавање конкурентских производа и
услуга, могу вас коштати пословања. Зато их добро упознајте.
Шта ваши купци желе сада? Шта ће желети у будућности?
Игнорисање финансијског стања. Свет не реагује на
нове, супериорније производе онолико брзо колико би требало.
Док не схвате предности вашег производа или услуге, проћи ће
одређено време, а да бисте то раздобље преживели, потребан
је новац.
Игнорисање запослених. Мотивација, тренирање и менаџмент запослених су један од најтежих проблема са којима
се суочавају нови предузетници. Без вашег стрпљења, упорности и социјалних вештина, проблеми се могу врло брзо нагомилати.
Сам свој мајстор. Иако сте алфа и омега свог предузећа,
не можете обављати сав посао у исто време. Чак и осредњи успех вам може донети велике проблеме, уколико не запослите
праве људе.
Одустајање. Неки од најпознатијих предузетника су неколико пута падали, пре но што би посао кренуо. Учите из грешака, па покушајте поново, са новим знањима. Немојте одустајати.

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

Имовинско-правни послови

центар за соцИјалнИ рад

Послови на издавању
грађевинских и употребних
дозвола

Директор

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/712-643

Град беоГрад
Градска опШтИна зеМун
управа Градске
опШтИне зеМун
11080 Земун, Магистратски трг 1
тел. 011/3778-530

Руководилац групе за имовинскоправне и стамбене послове
за рад у Одељењу за имовинскоправне и стамбене послове, Одсек за
имовинско-правне послове

УСЛОВИ: VII степен, правни факултет, положен
стручни испит, 5 година радног стажа у струци и
знање рада на рачунару. Поред наведених посебних услова, кандидат мора испуњавати и опште
услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин РС, да је пунолетан, 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 чине неподобним за обављање послова у
државним органима. Рок за достављање пријава је
8 дана од дана објављивања (рок почиње да тече
наредног дана од дана објављивања). Пријаву и
доказе о испуњавању услова огласа, у оригиналу
или у овереној фотокопији, доставити Одељењу
за општу управу Управе Градске општине Земун,
Земун, Магистратски трг 1, поштом или путем
писарнице, са назнаком: „За јавни оглас“. Неће се
разматрати неблаговремене пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази. Додатне информације могу се добити на број телефона:
011/3778-530. Рок за доношење одлуке о избору је
15 дана од дана истека рока за подношење пријава. О извршењу ове одлуке стараће се Одељење за
општу управу.

К ра г У ј Е в а Ц

културно
турИстИчкИ центар
„стефан неМања“
34220 Лапово, Његошева 33
тел. 034/853-933

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова тражених конкурсом: диплому високе стручне
спреме-VII степен стручне спреме, завршен филолошки, филозофски, правни, економски или факултет друштвеног смера; уверење из матичне књиге
рођених; уверење да нису осуђивани за кривично
дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење да против њих није
покренута истрага, нити је подигнута оптужница;
уверење о држављанству Републике Србије; доказ
о пет година радног искуства у струци и предлог
програма рада и развоја установе. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
избор директора“. Рок за пријаву је 10 дана од дана
објављивања.
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опШтИнска управа
опШтИне трстенИк

оригиналне, односно оверене фотокопије истих и
не старије од шест месеци. Пријаве са прописаном документацијом слати на адресу установе, са
назнаком: „Конкурс за водитеља случаја-социјалног радника“. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

КрУшЕваЦ

УСЛОВИ: висока стручна спрема, правни факултет, 1 година радног искуства и положен државни
стручни испит.

Инспектор канцеларијске
контроле
УСЛОВИ: висока стручна спрема, правни, факултет
организационих наука или пољопривредни факултет, 1 година радног искуства и положен државни
стручни испит.

Послови техничке подршке ИТ
администратору
УСЛОВИ: средња стручна спрема, техничког или
друштвеног смера, 1 година радног искуства и
положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Поред посебних 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. Пријаве на оглас, са документацијом којом се потврђује
испуњеност тражених услова, подносе се Општинској управи Општине Трстеник. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

лоЗниЦ а

15318 Мали Зворник
Краља Петра I 18
тел. 015/471-190

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да
је држављанин РС, 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 за кривична дела која га
чине неподобним за вршење функције. Уз пријаву
на конкурс приложити следећу документацију: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење суда да лице није под
истрагом и да се против њега не води поступак,
оверену фотокопију дипломе, потврду о радном
стажу у струци, програм рада за мандатни период
на који се врши избор. Документација мора бити
потпуна, исправе које се прилажу морају да буду
оригиналне, односно оверене фотокопије истих и
не старије од шест месеци. Пријаве са прописаном
документацијом и програмом рада слати на адресу установе, са назнаком: „Конкурс за директора“.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

нови са д

опШтИнска управа бач
21420 Бач, Трг Зорана Ђинђића 1

центар за соцИјалнИ рад

Извршилац за интерну контролу и
ревизију у Одељењу за финансије
и буџет

Водитељ случаја-социјални
радник

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет, радно искуство у струци 1 година,
положен стручни испит за рад у органима државне
управе. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију радне књижице, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе, уверење о некажњавању, уверење
о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

15318 Мали Зворник
Краља Петра I 18
тел. 015/471-190

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове:
да је држављанин РС, 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: дипломирани социјални радник; најмање
једна година радног радног искуства у струци; положен стручни испит; да поседује знање и вештине за
вођење случаја у социјалној заштити. Уз пријаву на
оглас приложити следећу документацију: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење суда да лице није под
истрагом и да се против њега не води поступак,
оверену фотокопију дипломе, потврду о радном
стажу у струци, уверење о положеном стручном
испиту, потврду Републичког завода за социјалну
заштиту о знањима и вештинама за вођење случаја
у социјалној заштити. Документација мора бити
потпуна, исправе које се прилажу морају да буду
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Администрација и управа

Месна заједнИца бач
21420 Бач, Бачка 4

Секретар

на период од 4 године, уз могућност
поновног избора
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, једна година
радног искуства. Уз пријаву доставити: радну биографију (CV), фотокопију личне карте, односно
очитану личну карту, диплому, фотокопију радне
књижице, доказ о држављанству РС, уверење да
против лица није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење
предузима по службеној дужности. Доказе о
испуњавању услова конкурса доставити у оригиналу или у овереној копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

панчЕво

Градска управа
Град панчево
26000 Панчево
Трг краља Петра I 2-4

Стручни послови из области
пољопривреде
УСЛОВИ: Посебни услови: пољопривредни или
економски факултет-VII/1 степен, 3 године радног
искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Шеф Одељења комуналне
инспекције-главни комунални
инспектор
УСЛОВИ: Посебни услови: висока стручна спремаVII/1 степен, 5 година радног искуства, положен
стручни испит за рад у државним органима и поседовање возачке дозволе „Б“ категорије.
ОСТАЛО: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да поседује
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 Градској
управи. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова
из огласа, осим доказа о општој и здравственој
способности, подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова
могу се предати лично у Градском услужном центру
или поштом, на горенаведену адресу.

Најкраћи пут
до посла

Сајмови
запошљавања

ресовани кандидати подносе поштом, на адресу:
Градска управа Суботица (Пријава на оглас), Трг
слободе 1 или лично у Градски услужни центар
Града Суботице (приземље), Трг слободе 1. Документацију којом се доказује испуњеност услова из
огласа кандидати подносе у оригиналу или као оверене фотокопије или ће се у противном сматрати
да им је пријава непотпуна. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у обзир
приликом одлучивања о избору кандидата.

срЕмсК а миТровиЦ а

турИстИчка
орГанИзацИја
опШтИне ИрИГ
управнИ одбор
22406 Ириг, Рибарски трг 16

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат пунолетан, да је држављанин Републике Србије, да није
осуђиван за кривична дела на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело
које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Посебни услови: најмање висока стручна спрема, 3 године радног искуства са
високом стручном спремом на руководећим местима у области туризма, да поседује организационе
способности, да нема законских сметњи за његово именовање. Уз пријаву доставити, поред доказа о испуњавању горенаведених услова, и предлог програма-плана рада Туристичке организације
Општине Ириг. Пријаве кандидата треба да садрже
радну биографију (CV) и следећу документацију (у
оригиналу или у овереној фотокопији): фотокопију личне карте; уверење о држављанству Републике Србије; уверење да се против кандидата не
води истражни поступак и да против истог није
подигнута оптужница; диплому о стеченој школској спреми; доказ о радном искуству (фотокопија
радне књижице). Пријаве са потребним доказима
о испуњавању услова доставити Управном одбору
Туристичке организације Општине Ириг, на адресу:
Ириг, Рибарски трг 16, лично или поштом препоручено, са назнаком: „За конкурс“, у року од 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

опШтИнска управа
бачка топола
24300 Бачка Топола
Маршала Тита 30

Домар
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа, 1 година радног искуства. Поред
наведених посебних услова, кандидат треба да
испуњава и опште услове према Закону о радним
односима у државним органима. Пријаве се подносе Општинској управи Бачка Топола, Маршала Тита
30, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе:
доказ о школској спреми, уверење о држављанству, уверење о радном стажу, уверење да нису
осуђивани, уверење о општој здравственој способности.

в ра Њ Е

ју „народнИ
унИверзИтет“

17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/422-367

Директор

сУбоТиЦа

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има високу школску спрему,
односно VII степен стручне спреме, факултет организационих наука или факултет економске групе
предмета, да поседује организацијске способности за обављање пословодне функције, односно
за руковођење; кандидат за директора дужан је
да предложи програм рада и развоја установе, као
саставни део конкурсне документације (Закон о
култури, чл. 36); држављанство Републике Србије;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела и да се против њега не води
кривични поступак. Уз пријаву се достављају докази у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома о одговарајућем високом образовању, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
програм рада и развоја установе, кратак преглед
биографских података са кретањем у служби. Документа не смеју бити старија од 6 месеци. Изабрани
кандидат ступа на дужност по окончаном поступку
избора регулисаног законом. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Рок за
пријаву је 15 дана.

Град суботИца
Градска управа
секретарИјат за
опШту управу И
заједнИчке послове
служба за пропИсе,
јавне набавке И
опШте послове
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Координатор за промоцију
фестивалских програма
и афирмацију културних
манифестација
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или
општег смера, са најмање једном годином радног
искуства у струци, положен стручни испит, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова,
кандидати за заснивање радног односа на горенаведеном радном месту треба да испуњавају и следеће услове из чл. 6 Закона о радним односима у
државним органима: да су држављани Републике
Србије, да су пунолетни, да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на
оглас, са доказима о испуњавању свих горенаведених услова за заснивање радног односа, заинте-

национална служба за
запошљавање

преквалификације
доквалификације
Стекните
конкурентСку
предноСт

20.02.2013. | Број 505 |

11

Трговина и услуге

Трговина и услуге
Dоо „NEOFYTON“

21000 Нови Сад, Данила Киша 7а
е-mail: anamarijas@neofyton.com

Сервисер
УСЛОВИ: средња стручна спрема, техничар електро усмерења (електротехничар, електротехничар
мрежних постројења, погонски електричар, електричар за аутоматско управљање и сл); најмање
2 године радног искуства на пољу електронике;
активно знање енглеског језика; знање рада у МS
Оffice пакету; возачка дозвола „Б“ категорије (активан возач); читање електро шема. Пријаве слати на
наведену е-mail адресу. Рок за пријављивање је до
15.03.2013. године.

коМпанИја
„дунав осИГурање“
адо беоГрад
21000 Нови Сад
Булевар ослобођења 36/3
е-mail: branka.todorovic@dunav.com

Преузимач ризика на теренупродавац-саветник за животно
осигурање
за 20 сати недељно, на одређено
време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком
занимању, познавање рада на рачунару, пожељна возачка дозвола „Б“ категорије, пожељно је
искуство у продаји. Рок за пријављивање је до
30.06.2013. године.

„јовановИћ-сИновИ“
доо за проМет робе
еXPORT-IMPORT
24300 Бачка Топола
Максима Горког 7
е-mail: masterfood@stcable.rs

Месар
Продавац

Електромеханичар за рачунаре
сервисер рачунара и електронике

„Гоца“
салон за улепШавање
26000 Панчево
Војводе Радомира Путника 3/а

Продавац техничке робе
УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему. Радно
искуство ће се сматрати као предност, пожељно
знање енглеског језика-почетни ниво. Пријаве на
конкурс могу се доставити на е-mail: procentar@
hotmail.com (пожељно са фотографијом). Рок за
пријаву је до попуне радних места.

WIENER STADTISCHE
оSIGURANJE
26000 Панчево
Милоша Обреновића 5а

Саветник за продају животних
осигурања

10 извршилаца - Панчево, Вршац,
Зрењанин
Ви сте прави кандидат за нас уколико испуњавате
следеће услове: имате завршену средњу, вишу или
високу школу, релевантно радно искуство у продаји
осигурања, изражене продајне и организационе
способности, отворени сте за нове изазове, креативни и флексибилни, друштвени, комуникативни и
спремни за рад у различитим ситуацијама, волите
да радите у тиму, активно користите МS Оffice.
Ваше дужности су следеће: недељно извештавање менаџера за продају животних осигурања о
раду групе, успостављање пословних контаката,
увећање портфеља осигурања, израда понуда и
полиса осигурања са пратећом документацијом,
наплата премије осигурања, рад на изменама и
допунама уговора о осигурању, као и обнављање
уговора о осигурању, редовно посећивање клијената, упознавање са њиховим потребама и проширење сарадње, пријем изјава уговарача осигурања,
односно осигураника.
Нудимо Вам: радни однос у успешној интернационалној компанији, лидеру у пословима животних
осигурања, тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових знања и вештина, загарантовану добру зараду са адекватним вредновањем
рада и резултата рада, добро организовано радно
окружење, могућност брзог и перманентног напредовања у каријери. Уколико сте заинтересовани
пошаљите нам биографију на e-mail: а.paunovic@
wiener.cо.rs, са назнаком града за који конкуришете.

Фризер за жене

на одређено време
УСЛОВИ: I степен, помоћни женски фризер; III степен, фризер за жене; IV степен, модни женски фризер. Место рада је у Панчеву. Предност имају кандидати из Панчева, рад у сменама, радно искуство:
24 месеца. Конкурс је отворен до 01.03.2013.
године. Заинтересовани кандидати треба да позову лице за контакт: Сању Милојковић, на бројеве
телефона: 063/8127-305, 013/333-272, од 14,00 до
19,00 часова.

МењачнИца „евро“
25000 Сомбор, Париска 12
тел. 063/502-874
е-mail: menjacnicaevro@sbb.rs

Шалтерски радник
УСЛОВИ: IV, V, VI/1, VI/2, VII/1 степен стручне спреме, административни послови; основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook); рад у сменама; пробни рад 3 месеца; доставити радну биографију на увид. Рок за пријаву је
до попуне радног места.

сфр за МуШкарце
ГајИн будИМИр
11000 Београд, Венизелосова 15
тел. 069/2022-339

Мушки фризер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства на наведеним пословима. У обзир
долазе кандидати старости до 30 и преко 45 година
- запошљавање уз олакшице по чл. 45. Јављање
кандидата на број телефона: 069/2022-339. Рок за
пријављивање је 30 дана од дана објављивања.

„балкан Интер фест“ доо

2 извршиоца

„осака“ кд

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном
занимању; пожељно радно искуство у продавници мешовите робе. Радно место је на Бајлонијевој
пијаци у Београду. Пријаве слати поштом или на
е-mail: masterfood@stcable.rs.

14253 Осечина, Карађорђева 127
тел. 014/451-623

11000 Београд, Његошева 22
тел. 063/208-215
е-mail: milosvidovic2012@gmail.com

Пословођа малопродајног објекта

Шеф пословнице

УСЛОВИ: завршена виша економска школа, са најмање пет година радног искуства на пословима
вођења малопродајних објеката; поседовање организационих способности, комуникативност, знање
рада на рачунару (МS Office, Интернет); положен
возачки испит „Б“ категорије. Пријаве слати на
горенаведену адресу или на е-mail: vlada_zivanov@
yаhoo.com.

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме,
туристичке струке; 3 године радног искуства у туризму уписане у радној књижици; основна информатичка обука. Јављање кандидата на е-mail:
milosvidovic2012@gmail.com или на број телефона:
063/208-215. Рок за пријављивање је 30 дана од
дана објављивања.

про центар

12000 Пожаревац, Таковска 15
тел. 012/532-244

Програмер

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему, познавање PHP, HTML, МYSQL... програма, пожељно
практично искуство у веб дизајну. Радно искуство
ће се сматрати као предност, пожељно знање
енглеског језика-почетни ниво. Пријаве на конкурс
могу се доставити на е-mail: procentar@hotmail.com
(пожељно са фотографијом). Рок за пријаву је до
попуне радног места.
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„цИМос“ копар
„лИрадоМ
уГостИтељства“
кИкИнда доо
23300 Кикинда
Милошевачки пут 34
тел. 0230/422-860, лок. 2431
е-mail: ljiljana.glusica@cimos.еu

Директор

раднички ресторан у фабрици
Ливница „Кикинда“ и ресторан
„Раднички дом“ у Кикинди)
УСЛОВИ: VI/1 или VII/1 степен стручне спреме
(може и виши степен) угоститељске струке или
хотелијерства, економија, финансија, организације
рада или менаџмент; потребно радно искуство од
најмање 3 године у угоститељству или хотелијарству или три године у финансијама, комерцијали,
областима продаје или набавке; познавање рада на
рачунару; енглеског језика; приложен план и програм рада; уверење из казнене евиденције МУП-а
да кандидат није осуђиван. Пожељна је писмена
препорука претходног послодавца из сектора угоститељства. Кандидат треба да је искусан са организационим способностима и спреман да ради у тиму
велике компаније, способан и одговоран, вешт
у комуникацији са људима и лојалан компанији.
Савесној и професионалној особи нудимо радно
место у стабилном, позитивном и динамичном окружењу, могућност професионалног усавршавања;
тренинзи и стицање нових искустава, додатне
бенефиције у складу са позицијом и постигнућима.
Уз пријаву доставити и копије доказа о испуњавању услова конкурса. Приложена документа се
не враћају кандидатима. Биће контактирани само
кандидати који уђу у ужи избор. Особа за контакт:
Љиљана Глушица, људски ресурси.

Грађевинарство
и индустрија
„Геосондажа“ доо нИШ
18000 Ниш
Византијски булевар 32/5

Дипломирани инжењер геологије
за рад на терену

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, смер за
геотехнику; лиценца 491; радно искуство на изради
геотехничких елабората најмање 3 године. Рок за
пријаву је 15 дана. Контакт телефон: 064/1850-941.
Пријаве слати на е-mail: geosondaza@gmail.com.

„еDOPS SOLUTIONS“ Dоо
34000 Крагујевац
Ђенерала Ковачевића 13 б
тел. 034/304-403
e-mail: slavica.stamenovic@еdops.com

Програмер имплементатор
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
математичар, дипломирани информатичар; VI степен стручне спреме, математичар, информатичар и
VII или VI степен стручне спреме, завршен машински факултет, факултет организационих наука или
електроинжењер; добро знање рада на рачунару,
односно рад са базама података, програмирање,
итд; пожељно је да кандидат има оперативно
знање; поседовање возачке дозволе „Б“ категорије;
знање енглеског језика-средњи ниво. Ако сте спремни за тимски рад, прецизни сте, истрајни и стабилна
личност пошаљите CV на e-mail: slavica.stamenovic@
еdops.com, најкасније до 27.02.2013. године.

Mедицина
и пољопривреда

„бања коМерц
бекаМент“ доо

34304 Бања, Аранђеловац
e-mail: kadrovsko@bekament.com

Књиговођа

на одређено време 3 месеца
Опис послова: вођење пословних књига (финансијско, робно-материјално, погонско књиговодство); припремање и састављање финансијских
извештаја друштва.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет; знање енглеског језика; познавање рада на рачунару (МS Оffice пакет); радно
искуство најмање 2 године на књиговодственим
пословима и поседовање опште здравствене способности.

Референт набавке

на одређено време 3 месеца
Опис послова: врши испитивање тржишта и избор
најповољнијег добављача, имајући у виду услове
набавке, цену, квалитет и друге комерцијалне услове куповине; организује комплетну набавку свих
потребних сировина, производа и робе потребних
за нормално пословање друштва.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет; знање енглеског и немачког језика; познавање рада на рачунару (МS Оffice пакет);
радно искуство најмање 2 године на комерцијалним пословима и поседовање опште здравствене
способности.

здравствена установа
„бИљана л“
21000 Нови Сад
Булевар ослобођења 63-65
тел. 021/425-227
е-mail: z.u.biljanal@gmail.com

Дипломирани фармацеут

на одређено време 12 месеци
УСЛОПВИ: дипломирани фармацеут, са лиценцом
или при крају стажа, радно искуство 12 месеци.

здравственИ центар
„алексИнац“
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслих, на одређено време
до 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
медицине са положеним стручним испитом.

Пословођа у производњи

Виши радиолошки техничар

Опис послова: организује рад сменама на производњи прашкастих производа у складу са установљеним технолошким процесом; води електронску
евиденцију сировина, полупроизвода у производњи, отвара радне налоге и другу документацију
у вези са производњом.

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши радиолошки техничар са положеним стручним испитом.

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничке или
технолошке струке; познавање рада на рачунару;
радно искуство најмање 2 године на сличним или
истим пословима и поседовање опште здравствене
способности.
ОСТАЛО: Наша компанија вам нуди одличне могућности за усавршавање и даље професионално напредовање, динамично радно окружење и могућност сталног запослења. CV са пропратним писмом
можете проследити на e-mail: kadrovsko@bekament.
com или поштом на горенаведену адресу, најкасније до 25.02.2013. године. Биће контактирана само
лица која уђу у ужи избор.

за рад у Рендгенолошкој служби
са ултразвучном дијагностиком, на
одређено време до 12 месеци

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис/
фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, са просечном оценом студирања (за
радно место: доктор медицине); оверен препис/
фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи-радиолошки техничар (за радно место:
виши радиолошки техничар); оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
потврду Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење; биографију са адресом и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

„DVC“ Dоо

Медицинска сестра-техничар

Механичар за виљушкаре

Медицинска сестра-техничар

УСЛОВИ: IV степен, сервисни аутомеханичар; III
степен, аутомеханичар; возачка дозвола „Б“ категорије; енглески језик-почетни ниво; пробни рад
1 месец; теренски рад. Место рада: Остружница.
Лице за контакт: Арсић Витомир, број телефона: 064/1170-966. Пријаве слати мејлом; јављање
кандидата на контакт телефон, достављање радних биографија на увид. Конкурс је отворен до
28.02.2013. године.

УСЛОВИ: IV степен стучне спреме, завршена
средња медицинска школа-општи смер, положен
стручни испит и да кандидат поседује лиценцу. Уз
пријаву на оглас приложити доказе, у оригиналу
или у овереном препису: уверење о држављанству
и доказ да се против кандидата не води истрага и
кривични поступак.

за рад у Дому здравља, у Служби
гинекологије
2 извршиоца

11000 Београд, Јеличићева 35
тел. 011/8070-223
е-mail: оffice@dvc.cо.rs

на одређено време

за рад у Дому здравља, у Служби за
заштиту деце и омладине
2 извршиоца
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нацИонална служба за
запоШљавање
11000 Београд, Краља Милутина 8
Оглашава
Слободна радна места за незапослена лица
за рад у СР Немачкој, у складу са Споразумом о посредовању и привременом запошљавању радника, држављана Републике
Србије у Савезној Републици Немачкој

Радници за здравствену негу
250 извршилаца

Опис посла: рад у болницама на месту асистента за здравствену негу до признавања
дипломе у СР Немачкој, а након признавања
дипломе - рад на пословима квалификованог
здравственог радника.
УСЛОВИ
Статус: кандидати морају бити пријављени на
евиденцију Националне службе за запошљавање у статусу незапосленог лица.
Степен образовања: минимум средња медицинска школа (IV степен).
Образовни профил: медицинска сестра-техничар општег или педијатријског смера.
Oстало: познавање немачког језика на елементарном нивоу-минимум А2 ниво, према Европском референтном оквиру за језике; предност
ће имати кандидати са знањем немачког језика на Б1 нивоу, према Европском референтном
оквиру за језике; положен стручни испит. Радно
искуство: предност ће имати кандидати са радним искуством у струци.
УСЛОВИ РАДА И БОРАВКА
Врста радног односа: на одређено време
на позицији асистента за здравствену негу/
односно до нострификације дипломе за здравственог радника. Након нострификације
дипломе, радни однос се може засновати и на
неодређено време на позицији здравственог
радника, а запослени има могућност да након
четири године поднесе захтев за добијање сталне боравишне дозволе.
Нострификација дипломе: у складу са позитивним прописима СР Немачке нострификација
дипломе за здравственог радника је обавезна
најкасније у року од 12 месеци.
Зарада: стартна плата износи 1.900 евра (бруто) - до признавања дипломе за здравственог
радника.
Смештај и исхрана: послодавац обезбеђује
смештај и исхрану, а запослени у целости или
делом партиципира у трошковима.
Трошкови превоза: трошкове превоза на
релацији Република Србија - СР Немачка сноси
послодавац.
Потребна документација: радна биографија/CV на немачком и српском језику; диплома завршене школе (оверена копија); доказ о
положеном стручном испиту (оверена копија);
сертификат о стеченом знању немачког језика,
за кандидате који поседују сертификат. Непотпуна документација неће бити разматрана.

Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о месту и термину обављања интервјуа за
посао са представницима немачке службе за
запошљавање. Разговор ће се водити на немачком језику. Кандидати који од стране представника немачке службе за запошљавање буду
изабрани након интервјуа, биће укључени у
пројекат „Triple Win“ - регионалне сарадње на
миграцији радне снаге, који ће кандидатима
пружати подршку у припреми, одласку (визе) и
интеграцији у СР Немачкој. Пројекат „Triple Win“,
у организацији немачке службе за запошљавање (БА) и немачког друштва за међународну
сарадњу (ГИЗ), нуди подршку кроз курсеве језика, као и краћи (петодневни) курс припреме за
рад и живот у СР Немачкој.
Описи нивоа знања језика према Европском референтном оквиру за језике:
А2 Кандидат разуме реченице и често употребљаване изразе који су у вези са областима
непосредног значења (на пример: информације
о личности и породици, куповини, раду и непосредном окружењу). У стању је да се споразуме у једноставним, рутинским ситуацијама које
се односе на једноставну и директну размену
информација о познатим и уобичајеним стварима. У стању је да једноставним речима опише
своје порекло и образовање, непосредно окружење и ствари везане за непосредне потребе.
Б1 Кандидат је у стању да разуме главне садржаје, када се употребљава јасан стандардни
језик и када се ради о познатим садржајима
везаним за посао, школу, слободно време, итд.
У стању је да се снађе у највећем броју ситуација са којима се сусреће током путовања у
земљама немачког говорног подручја. У стању
је да се јасно и смислено изрази о познатим
темама и областима личног интересовања. У
стању је да говори о искуствима и доживљајима, да опише своје снове, наде и циљеве и да
укратко образложи своје планове и ставове.
Изабрани кандидати биће у обавези да доставе
додатну документацију: диплому, сведочанства
трећег и четвртог разреда и доказ о положеном
стручном испиту, преведене на немачки језик
код судског тумача; уверење о држављанству
Републике Србије; уверење о некажњавању;
копију пасоша; друга документа, по потреби.
За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу да се обрате свом саветнику за
запошљавање у филијали НСЗ, Позивном
центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан) и
миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
И СЕЛЕКЦИЈЕ КАНДИДАТА

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029

Наведена документа доставити филијали НСЗ у
којој сте пријављени на евиденцију незапослених лица, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За запошљавање радника за
здравствену негу у СР Немачкој“ или директно
преко сајта НСЗ: www.nsz.gov.rs.

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
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спецИјалИстИчка
офталМолоШка
ордИнацИја
„PERFECT VISION“

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

здравственИ центар
кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
е-mail: zckld@kladovonet.com

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

доМ здравља
„др јован јовановИћ
зМај“
22300 Стара Пазова
Владимира Хурбана 2
е-mail: dzspazova@gmail.com

Медицинска сестра-техничар
на одређено време ради замене
одсутних запослених
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
средња медицинска школа општег смера и положен
стручни испит и едукација за рад у Служби за хемодијализу; општа здравствена способност; познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати
уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи; оверену
фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
потврду-уверење Националне службе за запошљавање; потврду о радном искуству након положеног
стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (уколико има радно искуство); оверену фотокопију уверења о завршеној едукацији за
хемодијализу; кратку биографију.

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

Медицина и пољопривреда

Дипломирани фармацеут

на одређено време од 3 месеца,
ради замене привремено
одсутног запосленог у Служби за
фармацеутску делатност
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
фармацеутски факултет и положен стручни испит;
општа здравствена способност; познавање рада на
рачунару. Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном
фармацеутском факултету; оверену фотокопију
потврде о положеном стручном испиту; потврду о
радном искуству након положеног стручног испита
на пословима пружања здравствене заштите (уколико има радно искуство); кратку биографију.

Фармацеутски техничар

на одређено време од 3 месеца,
ради замене привремено
одсутног запосленог у Служби за
фармацеутску делатност
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
средња медицинска школа, смер фармацеутски
техничар и положен стручни испит; општа здравствена способност; познавање рада на рачунару.
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи, смер фармацеутски техничар;
оверену фотокопију потврде о положеном испиту;
потврду о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене
заштите (уколико има радно искуство); кратку биографију.

Лабораторијски техничар

на одређено време од 3 месеца,
ради замене привремено
одсутног запосленог у Служби за
лабораторијску дијагностику
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
средња медицинска школа, смер лабораторијски
техничар и положен стручни испит; здравствена
способност за рад на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика; познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати
уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи, смер лабораторијски техничар; оверену фотокопију потврде
о положеном стручном испиту, потврду-уверење
Националне службе за запошљавање, потврду о
радном искуству након положеног стручног испита
на пословима пружања здравствене заштите (уколико има радно искуство); кратку биографију.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

опШта болнИца параћИн
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

Мељак, Ибарски пут 84
тел. 063/8035-364, 011/8341-379

Медицински техничар
гинеколошко-акушерског смера

Ветеринар

на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошкоакушерског смера (IV степен стручне спреме), положен стручни испит, психофизичка и здравствена способност за рад под посебним условима рада и сменски
рад. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на
оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеној школи наведеној у
условима за заснивање радног односа и сведочанства
за сва четири разреда, потврду о положеном стручном испиту и фотокопију радне књижице.

Спремачица

на одређено време до годину дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршено основно образовање, психофизичка и здравствена способност за рад. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас
са кратком биографијом, извод из матичне књиге
рођених, диплому о завршеној школи наведеној у
условима за заснивање радног односа, фотокопију
радне књижице.
ОСТАЛО: За наведена радна места приложити
фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
као и документа којима се доказује испуњеност
услова конкурса, донети лично у писарницу Опште
болнице Параћин или послати на наведену адресу.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће
бити разматране. По завршеном конкурсу предата
документа се неће враћати кандидатима.

завод за јавно
здравље пожаревац
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 14

Лабораторијски техничар

за потребе Центра за микробиологију
УСЛОВИ: лабораторијски техничар-IV степен стручне спреме, положен стручни испит. Кандидат подноси: пријаву на оглас, фотокопију дипломе о
средњој школи, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. По избору кандидата, након завршеног конкурса, изабрано лице је дужно да достави оверену
фотокопију дипломе о завршеној школској спреми
и положеном стручном испиту. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас“.

ветерИнарска
аМбуланта
„драГан“
Костолац, Партизанска 32
тел. 063/345-349

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената

ветерИнарска станИца
„божовИћ торро“ доо

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

на одређено време 7 месеци
Место рада: Мељак, Општина
Барајево, Београд
УСЛОВИ: дипломирани ветеринар-VII/1 степен,
радно искуство: небитно; старост: до 30 година;
замена лица по програму „Прва шанса 2011“. Рок за
пријаву је до попуне радног места. Лице за контакт:
Душко Божовић.

доМ здравља
„новИ беоГрад“
11070 Нови Београд
Гоце Делчева 30
тел. 011/2222-100

Лекар опште праксе

на одређено време до 3 месеца ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни
испит.

Хигијеничарка

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност
услова огласа, доставити писарници Дома здравља
(III спрат, соба бр. 3), на наведену адресу. Одлука
о избору биће објављена на огласној табли поред
писарнице Дома здравља, а телефоном ће бити
обавештен кандидат са којим ће се засновати радни однос.

доМ здравља Гроцка
11306 Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Доктор специјалиста рендгенолог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће потребне услове: завршен
медицински факултет-VII/2 степен стручне спреме,
положен стручни испит; положен специјалистички
испит из радиологије. Заинтересовани кандидати
уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеној стручној спреми; положен специјалистички испит; диплому о положеном стручном
испиту; фотокопију личне карте; кратку биографију. Како достављену документацију не враћамо
кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о
избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља, а информације се могу добити у
правно-кадровској служби Дома здравља. Оглас је
отворен до попуне радног места. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или непосредно у канцеларији писарнице Дома здравља Гроцка. Пријаве
мимо означеног рока и без потпуне документације
неће се узимати у разматрање.
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Медицина и пољопривреда / Наука и образовање

доМ здравља „сењак“

опШта болнИца параћИн

Наука и образовање

Доктор медицине

Медицински техничар општег
смера

ЗАКОН О
ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА

11000 Београд, Хумска 3а
е-mail: info@dzsenjak.rs

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању; лиценца за лекаре; положен стручни
испит; предност: практично знање рада на ултразвуку.

35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

на одређено време до годину дана
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смераIV степен стручне спреме, положен стручни испит.

Медицинска сестра-техничар

Медицински техничар
педијатријског смера

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном
занимању; положен стручни испит; 1 година радног искуства у струци.

УСЛОВИ: средња медицинска школа педијатријског
смера-IV степен стручне спреме, положен стручни
испит.

Специјалиста офталмологије

ОСТАЛО: Кандидати морају да поседују психофизичку и здравствену способност за рад под посебним условима и сменски рад. Заинтересовани
кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком
биографијом, извод из матичне књиге рођених,
диплому о завршеној школи наведеној у условима
за заснивање радног односа и сведочанства за сва
четири разреда, потврду о положеном стручном
испиту и фотокопију радне књижице. Приложити
фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
као и документа којима се доказује испуњеност
услова конкурса, донети лично у писарницу Опште
болнице Параћин или послати на наведену адресу.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом неће
бити разматране. По завршеном конкурсу предата
документа се неће враћати кандидатима.

на одређено време

на одређено време

Специјалиста интерне медицине
на одређено време

Специјалиста медицине рада
на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном
занимању.

16230 Лебане, Цара Душана 70
тел. 016/843-345

Оглас објављен 06.02.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно
место: виши радиолошки техничар или радиолошки техничар, на одређено време и треба да стоји: виши радиолошки техничар или
радиолошки техничар, на неодређено време.

Медицинска сестра-техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа општег смера; положен стручни испит; поседовање возачке дозволе; познавање рада на рачунару; радно искуство 5 година на пословима службе за болести уха, грла и носа, посебно познавање
аудиометрије. Оглас је отворен до попуне радног
места. Заинтересовани кандидати пријаве са доказима о испуњавању услова могу доставити лично,
поштом на наведену адресу или на мејл ординације.

Шанса за младе

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

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

спецИјалИстИчка
ордИнацИја Из
оторИноларИнГолоГИје
„аурИс плус“
11300 Смедерево, Железничка 24
тел. 026/227-475, 617-315
е-mail: drtasicsd@gmail.com

Члан 120

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Национална служба
за запошљавање
Исправка оГласа
доМ здравља лебане
ОСТАЛО: CV слати на е-mail: info@dzsenjak.rs

Услови за пријем у
радни однос

на одређено време до годину дана

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛАнационална служба за
запошљавање

Национална служба
обука за активно
Пословни центри за
НСЗ
запошљавање
тражење посла
Подршка у реализацији
ПредузетНичке идеје

ИнфорМИсаност
сИГурност
саМопоуздање

Обуке и
за запош

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

Друштвена

Ун

Наука и образовање

б Е о г ра д

оШ „нИкола тесла“
11509 Скела
Мила Манића Албанте 5
тел. 011/8770-050

Наставник математике
за 89% радног времена

Наставник математике
за 66% радног времена

Наставник српског језика
за 66% радног времена

Домар

пробни рад 6 месеци
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред општих услова прописаних законом, и посебне услове
предвиђене чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11): да има одговарајуће образовање:
за радно место наставник математике и српског
језика: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање у наведеном занимању, сходно чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Занимања
се утврђују у складу са одредбама чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС“, бр. 11/2012). За радно место домар:
III и IV степен, металске, машинске, електро или
сродне струке. Кандидат треба да има психичку,
физичку и здравствену способност за ра са децом
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона, држављанство РС. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверену фотокопију потврде
да лице 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; оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 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.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
адресу школе.

Исправка оГласа
оШ
„павле савИћ“
Национална служба
11160 Београд, Косте Нађа 25
тел/факс:
011/3430-358, 3045-311
за запошљавање
е-mail: plavikrov25@open.telekom.rs

У огласу објављеном 13.02.2013. године у
публикацији „Послови“, техничком грешком
додата је следећа реченица иза радних места
за наставнике: УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Оглас се
исправља тако што се наведена реченица
брише. У осталом делу оглас је непромењен.

оШ „војвода степа“

основна Школа
„зМај јова јовановИћ“

11000 Београд, Војводе Степе 520
тел. 011/3945-259

11000 Београд, Мештровићева 19
тел. 011/2463-227

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег
занимања; држављанство РС; 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. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
оверену фотокопију стручног испита-лиценце, уколико кандидат има лиценцу; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

предШколска установа
„ракИла котаров вука“
11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у
складу са Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12);
да има одговарајуће образовање; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство РС. Уз пријаву кандидат треба да достави: диплому о стручној
спреми или оверену копију; биографију; уверење
о држављанству РС (не старије од 6 месеци) или
оверену копију истог.

Секретар
УСЛОВИ: правни факултет-дипломирани правникмастер или дипломирани правник који је стекао
високо образовање на студијама у трајању од
најмање четири године, са положеним стручним
испитом за секретара установе или положеним
правосудним испитом или са положеним стручним
испитом за запослене у органима државне управе или са положеним државним стручним испитом, занимање: дипломирани правник-мастер или
дипломирани правник; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања.

Возач-мајстор
УСЛОВИ: школа за стицање II или III степена
стручне спреме, техничке струке, занимање: бравар, столар и др; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву
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 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Оверене
фотокопије наведених докумената не могу бити
старије од 6 месеци. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова, доставити поштом на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за
пријем у радни однос“ или предати лично у установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

понИШтење И Исправка
конкурса
зеМунска ГИМназИја
11080 Земун, Градски парк 1
тел. 011/2616-915
www.zemunskagimnazija.еdu.rs

Конкурс објављен 06.02.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник хемије. За остала радна
места (наставник физике, са 80% радног времена; наставник математике, са 50% радног
времена и наставник рачунарства и информатике, са 50% радног времена, на одређено
време) остали услови остају непромењени,
и додаје се чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања који гласи: У установи може да обавља наставу лице које има
одговарајуће образовање сходно Закону о
основама система образовања и васпитања.
У установи образовно-васпитни рад обавља
наставник који мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, а сходно чл. 7 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).
Уз пријаву на конкурс доставити потврду о
овом стеченом образовању. За радно место:
наставник математике и рачунарства и
информатике врши се исправка: за ово радно место, уместо на одређено време, заснива
се радни однос на неодређено време. Остали
део конкурса је непромењен.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих
20.02.2013. | Број 505 |
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Наука и образовање

крИМИналИстИчко
полИцИјска акадеМИја
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Криминалистичка
тактика, методика и оператива Криминалистичка оператива
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-полицијска академија, полицијска академија
или правни факултет, стечен научни назив доктора
наука из одговарајуће научне области и способност
за наставни рад.

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Криминалистичка
превенција - Превенција
криминала
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-полицијска академија, полицијска академија
или правни факултет, факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (дефектолошки факултет)
или факултет политичких наука, стечен научни
назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Специјално
физичко образовање - Специјално
физичко образовање II - посебни
део
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - факултет
спорта и физичког васпитања, стечен научни назив
доктора наука из одговарајуће научне области и
способност за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Организација
полиције - Полиција у заједници
на период од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-полицијска академија, полицијска академија,
правни факултет, војна академија или факултет
безбедности, студент докторских студија или магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00 и
који показује смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07, 97/08, 44/10, 93/12) и Статута Криминалистичко-полицијске академије. Кандидат уз пријаву
прилаже: биографију, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених уверење да
није под истрагом (које није старије од шест месеци), диплому, односно уверење о високој стручној
спреми, диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском, односно научном
називу, списак стручних радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом образовању достављају
се Криминалистичко-полицијској академији, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Пријаве поднете по истеку рока и
пријаве без потребних доказа неће се разматрати.
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ГраЂевИнскИ факултет
унИверзИтета у беоГраду
11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну
област Техничка механика и
теорија конструкција

одредбама Закона о високом образовању и Статута
Грађевинског факултета Универзитета у Београду.
Уз пријаву доставити: биографију са подацима о
досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

на одређено време од пет година

Доцент за уже научне области
Механика нестишљивих флуида
и хидраулика и Експлоатација
и заштита подземних вода и
Еколошко инжењерство
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област
Геодезија у инжењерским
областима

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
уже научне области којој припада наставни предмет.

Асистент за ужу научну област
Премер и уређење земљишне
територије
на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област
Бетонске конструкције
на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистратура из уже научне области за коју се бира, у складу
са чл. 72 став 2 Закона о високом образовању.

Асистент за уже научне области
Премер и уређење земљишне
територије и Земљишни
информациони системи

оШ „војвода путнИк“
11234 Рипањ, Пут за колонију 12
тел. 011/8650-139

Професор српског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања,
са 95% радног времена
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности;
професор српске књижевности и језика (у складу
са чл. 3 тачка 1 Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи), VII степен стручне спреме.

Професор географије

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања,
са 65% радног времена
УСЛОВИ: професор географије; дипломирани географ (у складу са чл. 3 тачка 1 Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи), VII степен стручне спреме.

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: професор разредне наставе; мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер; професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом
и наставник разредне наставе; VII степен стручне
спреме.

на одређено време на три године

ОСТАЛО: држављанство РС; 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. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству-оверена фотокопија;
извод из матичне књиге рођених-оверена фотокопија; уверење о здравственој способности; уверење о неосуђиваности. Уверење о некажњавању
прибавља школа службеним путем. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Асистент за ужу научну област
Грађевински материјали,
технологија бетона и испитивање
конструкција

основна Школа
„Иван Горан ковачИћ“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се бира (студент докторских студија), у складу са чл. 72.

Професор разредне наставе у
продуженом боравку

на одређено време од три године

Асистент за уже научне области
Геодезија у инжењерским
областима и Моделирање и
менаџмент у геодезији
на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област
Примена информационих
технологија у грађевинарству и
геодезији

на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област
Техничка механика и теорија
конструкција
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се бира (студент докторских
студија), у складу са чл. 72 и услови предвиђени
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11000 Београд, Војводе Бране 18/1а
тел. 011/3087-264

на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема - учитељски
факултет; психичка, физичка и здравствена способност; да лице није правоснажном пресудом
осуђивано за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, нити да се против њега води кривични поступак; држављанство Републике Србије.
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Наука и образовање

XIII беоГрадска
ГИМназИја
11000 Београд, Љешка 47
тел. 011/3555-151

Директор
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове прописане у чл. 8
став 2 и чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11): да поседује одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је утврђивао високо образовање до 10.09.2005. године за наставника гимназије, педагога или психолога; да поседује
дозволу за рад-лиценцу за наставника, педагога
или психолога; да поседује обуку и положен испит
за директора (програм обуке за директора школе
и подзаконски акт којим се регулише ова материја нису донети, па ће изабрани кандидат бити у
обавези да положи испит за директора у року од
годину дана од дана ступања на дужност, тј. од
дана доношења подзаконског акта); да 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 поседује држављанство Републике Србије; најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на перид од четири године. Уз пријаву
на конкурс кандидат је дужан да достави следећу
документацију: биографске податке, односно радну
биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању; лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту-лиценци;
потврду о раду у области образовања; извод из
матичне књиге рођених (нови образац - оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству (нови образац - оригинал или оверена фотокопија); остала документа која могу послужити
приликом доношења одлуке о избору. Извод из
казнене евиденције за све кандидате пре доношења одлуке о избору прибавља школа. Пријаву са
комплетном документацијом о испуњавању услова конкурса доставити у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса, на наведену адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити на број
телефона: 011/3555-151.

графија, списак научних радова, радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду,
Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од
дана објављивања.

акадеМИја
лепИх уМетностИ
11000 Београд, Таковска 49а

Расписује конкурс за избор у сва звања и
заснивање радног односа са пуним радним
временом:

2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор наука, референце за избор у наставничко звање, способност за наставни рад.

II а) Ужа научна област Драма и
филм
б) Ужа научна област - Историјске
науке
Наставни предмет: Историја
уметности

в) Ужа научна област Општеобразовне студије

Наставни предмет: Психологија

г) Ужа научна област - Педагошке
науке
д) Ужа научна област
Комуникологија
ђ) Ужа научна област Социолошке науке

УСЛОВИ: доктор наука, референце за избор у наставничко звање, способност за наставни рад.

III а) Ужа уметничка област
Сценске кретње

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси и доказе
о испуњености услова из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 52/2011), односно да има одговарајуће
образовање и да има држављанство РС. Доказ о
испуњености услова да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду, а доказ да није осуђиван за кривична дела наведена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ прибавља школа. Докази о испуњености услова подносе се у оригиналу или као оверене копије. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве са доказима о испуњавању услова
слати на адресу школе. Неблаговремене пријаве,
као и пријаве са непотпуном документацијом, неће
бити узете у разматрање.

Секретар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Референт за ученичка питања и
послове архиве
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставни предмети: Сценски говор и
Техника гласа и певања
2 извршиоца

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010)
и Статутом АЛУ. Пријаве са пратећим прилозима
подносе се у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу: Београд, Таковска 49а.

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Спремачица

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће
високо образовање, а у складу са чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања.

Наставни предмети: Сценски покрет,
Сценске игре и Сценске борбе и
акробатика
3 извршиоца

Друштвена одговорност

11306 Гроцка
Булевар револуције 11
тел. 011/8501-235

11000 Београд, Хиландарска 1
тел. 011/3225-894

Наставни предмет: Социологија
културе

УСЛОВИ: VII степен или магистар уметности, референце за избор у наставничко звање, способност за
наставни рад.

УСЛОВИ: дипломирани правник, студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном
оценом најмање осам
Обука
за
или академски назив магистра наука из научне
области заактивно
коју се бира. Избор се врши у складу
са чл. 72 тражење
и чл. 122 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутенпосла97/08 и 44/10) и чл. 106 Статута
тично тумачење,
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (био-

УСЛОВИ: основна школа, са или без радног искуства. Пријаве са доказом о стручној спреми и држављанством Републике Србије доставити секретаријату школе, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

трГовачка Школа

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

на одређено време од 3 године

Спремачица

оШ „ИлИја ГараШанИн“

I Ужа научна област Маркетинг

б) Ужа уметничка област Глума

Асистент за ужу научну област
Теорија права и државе,
предмети: Увод у право и
Филозофија права (поновни
избор)

11000 Београд
Илије Гарашанина 24

4 извршиоца

унИверзИтет у беоГраду
правнИ факултет
11000 Београд
Булевар краља Александра 67

пета беоГрадска
ГИМназИја

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правно-биротехничке струке, у складу са Правилником о организацији рада и систематизацији послова Трговачке
школе.
ОСТАЛО: Кандидат треба да познаје рад на рачунару и да испуњава услове у складу са чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима (доказ о
испуњености услова, односно лекарско уверење,
доставља се пре закључења уговора о раду); доказ
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа); држављанство Републике
Србије. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе кратку биографију и оверене фотокопије следећих докумената: дипломе о завршеном
образовању; извода из матичне књиге рођених;
служба
држављанства; Национална
уверења да нису
под истрагом.
Кандидати који конкуришу на више радних места
запошљавање
подносе пријаву заза
свако
радно место, са назнаком
уз коју пријаву прилажу документа. Пријаве слати
на наведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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унИверзИтет у беоГраду
фИзИчкИ факултет
11000 Београд
Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

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

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

оШ „дуШко радовИћ“
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 112
тел. 011/2601-786, 2692-531

унИверзИтет у беоГраду
фИлозофскИ факултет
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Ванредни професор за ужу научну
област Општа психологија
на одређено време од пет година
(реизбор)

Ванредни професор за ужу научну
област Предшколска педагогија
на одређено време од пет година
(унапређење)
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну
област Социологија
на одређено време од пет година
(унапређење)

Доцент за ужу научну област
Историја српског народа у новом
веку

на одређено време од пет година (избор)

Доцент за ужу научну област
Општа психологија

на одређено време од пет година
(реизбор)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се
бира; способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област
Класичне науке
на одређено време од три године
(реизбор)

Наставник енглеског
САЈМОВИјезика
ЗАПОШЉАВАЊА
УСЛОВИ: дипломирани класични филолог; студент
са 60% радног времена

УСЛОВИ: услови су прописани чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз
пријаву доставити: оверену копију дипломе о стеченом образовању и уверење о држављанству
Републике Србије.

Спремачица
УСЛОВИ: услови су прописани чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији рада и систематизацији
радних места у ОШ „Душко Радовић“. Уз пријаву доставити: копију сведочанства о завршеном
основном образовању и уверење о држављанству
Републике Србије.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање
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докторских студија који је положио све испите предвиђене студијским програмом докторских студија
и одбранио предлог теме докторске дисертације,
односно завршио и предао дисертацију (уколико је
за асистента изабран са стеченим академским називом магистра наука) и објавио у часопису или зборнику три научна, односно стручна рада.

Асистент за ужу научну област
Андрагогија
на одређено време од три године
(унапређење)
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани андрагог; студент докторских студија у одговарајућој научној области који
је на сваком од претходних нивоа студија остварио
просечну оцену најмање осам и који показује смисао за наставни и научни рад.
ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидати треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са
прилозима (биографија са неопходним подацима
за писање извештаја, дипломе, списак објављених
радова и остала пратећа документација) доставити на наведену адресу Факулета. Контакт телефон:
011/3206-104.

оШ „радИвој поповИћ“
11080 Земун, Призренска 37
тел. 011/3076-402, 3076-421
www.beogradnet.com/radivojpopovic
www.radivojpopovic.com

Стручни сарадник-психолог
УСЛОВИ: VII степен за наведено занимање, према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012);
филозофски факултет-одговарајући стручни назив.

Медицинска сестра
УСЛОВИ: IV степен, средња медицинска школаопшти или педијатријски смер.

Наставник обавезних
ваннаставних активности
слушних и говорних вежби

Први утисак је
VII степен, дипломирани дефектолог-сурнајважнији –УСЛОВИ:
долог који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године.
Асистент за ужу научну
област
будите
Општа педагогија са методологијом ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да поднесу
и историја педагогије
испред свих оверене фотокопије (не старије од 6 месеци) слена одређено време од три године
(реизбор)

УСЛОВИ: дипломирани педагог; студент докторских
студија који је положио све испите предвиђене студијским програмом докторских студија и одбранио
предлог теме докторске дисертације, односно завршио и предао дисертацију (уколико је за асистента
изабран са стеченим академским називом магистра
наука) и објавио у часопису или зборнику најмање
три научна, односно стручна рада.

Асистент за ужу научну област
Предшколска педагогија
на одређено време од три године
(унапређење)

дећих важећих докумената: дипломе о стеченом
образовању; уверења о држављанству; извода из
матичне књиге рођених; уверења да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута
оптужница код надлежног суда; краћа биографија.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за доставу пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу или доставити лично секретаријату школе.

Tржиштe рада

Асистент за ужу научну
област Општа педагогија са
методологијом и историја
педагогије

на одређено време од три године
(унапређење)
УСЛОВИ: дипломирани педагог; студент докторских студија у одговарајућој научној области који
је на сваком од претходних нивоа студија остварио
просечну оцену најмање осам и који показује смисао за наставни и научни рад.

Обуке и субвенције
за запошљавање
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МузИчка Школа
„станковИћ“

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

Корепетитор

на одређено време до повратка
запослене са боловања и
породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), чл. 2
Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/12); остали услови прописани чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс,
са биографским подацима, кандидати су у обавези да приложе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве се шаљу на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Предвиђена је провера
радних способности кандидата (аудиција). У поступку одлучивања о избору наставника, директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима (коју врши надлежна служба за
послове запошљавања). Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља школа.

МузИчка Школа
„коста МанојловИћ“
11080 Земун, Немањина 9

Спремачица
Спремачица

на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: основна школа. Уз пријаву поднети:
копију сведочанства основне школе (ако је кандидат завршио и виши степен образовања-подноси ту
исправу). Уз пријаву на конкурс доставити оверене
копије докумената (не старије од 6 месеци): дипломе о стеченом образовању, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству. У поступку
одлучивања о избору наставника врши се претходна провера психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља школа. Својеручно
потписане пријаве, са животном и радном биографијом (CV) и документима доставити на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

највећа понуда
слободних послова
на једном месту

пу „сурчИн“

основна Школа
„вук караЏИћ“

11272 Добановци
Маршала Тита 20
тел. 011/6555-771
е-mail: uprava@pusurcin.rs
predskolska.surcin@open.telekom.rs

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

Наставник техничког и
информатичког образовања

Правник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који
је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен
правосудни испит, најмање 1,5 година радног искуства на правним пословима у предшколству. Кандидат треба 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. Потребна документа: пријава на
конкурс, радна биографија, оверене фотокопије
дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци). Изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о одговарајућој здравственој
способности. Доказ о неосуђиваности прибавља
установа. Пријаве доставити поштом или лично на
адресу установе. Рок за пријаву је 7 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

бор

предШколска
установа „пчелИца“

са 70% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема према чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011) и према чл. 3 став 1 тачка 13
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012);
поред одговарајућег високог образовања из чл. 8
Закона, кандидат треба 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; 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 (у оригиналу или оверене фотокопије):
диплому, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, као и доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оШ „павле ИлИћ вељко“

19300 Неготин
тел. 019/542-635

19330 Прахово, Кнез Михајлова 1
тел. 019/524-050

Педагог

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку

Психолог
Логопед
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер; специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) и лица са
завршеним високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са законом. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање;
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да имају држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месеци), оверен препис дипломе о стручној
спреми. Доказ да кандидати нису осуђивани прибавља установа, а лекарско уверење се доставља
пре закључења уговора о раду. Пре доношења
одлуке о избору извршиће се провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима од
стране надлежне службе за послове запошљавања,
свих кандидата који испуњавају услове конкурса, а
сходно чл. 130 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају одговарајуће образовање у складу са
одредбама Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011) и у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012); да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (директор врши ужи избор кандидата које
упућује на проверу у року од осам дана од дана
истека рока за подношење пријава; проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака); 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, диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(издат на новом обрасцу). 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. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве доставити лично или поштом, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
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Наука и образовање

технИчка Школа
неГотИн
19300 Неготин, Пикијева 9

Наставник машинске групе
предмета

на одређено време до повратка
запосленог са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене 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, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007 и 4/2007). Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове
из чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави (документа у оригиналу или оверене фотокопије): диплому о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству. Лекарско уверење о здравственој
способности подноси се пре закључења уговора о
раду. Провера психофизичких способности за рад
са ученицима врши се у сарадњи Техничке школе и Националне службе за запошљавање. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

МузИчка Школа
„стеван Мокрањац“
19300 Неготин
тел. 019/545-321

Помоћни радник - чистачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња
школа. Кандидат треба да испуњава услове из чл.
11 Правилника о раду и Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Музичкој школи. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству,
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о некажњавању, лекарско уверење, остала документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања конкурса.

МаШИнско
електротехнИчка
Школа бор
19210 Бор, Зелени булевар 24

Наставник машинске групе
предмета

на одређено време до повратка
директора са функције
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер машинства; дипломирани машински
инжењер; професор машинства. Општи услови
за заснивање радног односа у школи прописани
су чл. 120, 130 и 132 Закона о основама система
образовања и васпитања. Посебни услови конкурса утврђени су одредбама Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
настави у стручним школама. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених; краћу биографију. Кандидат који
буде изабран дужан је да пре закључења уговора
о раду достави уверење о психичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу има
кандидат који није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, о чему ће школа прибавити дока-
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зе по службеној дужности од СУП-а, за изабраног
кандидата. Доказ о психофизичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду, а проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће Национална служба за запошљавање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Одлука о избору кандидата по конкурсу
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава.

оШ „светИ сава“
19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/421-688

Секретар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник који је стекао високо образовање на
основним академским студијама у трајању од најмање четири године, односно остварио 240 ЕСПБ
бодова на основу Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/10) и да има најмање 12 месеци искуства на истим или сличним
пословима. Поред наведеног, кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Пријава са доказима
о испуњености услова подноси се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за секретара школе“, у
року од осам дана од дана објављивања. Уз пријаву
кандидат подноси: оверену фотокопију/оригинал
уверења о стручној спреми, оверену фотокопију/
оригинал извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију/оригинал уверења о држављанству
(не старије од шест месеци), уверења да није правоснажно осуђиван и да није кривично гоњен - не
старија од шест месеци. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду, односно пре
заснивања радног односа. Рок за пријављивање
је осам дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве се подносе на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у обзир.

гЊиланЕ

технИчка Школа
косовска каМенИца
38260 Косовска Каменица
Цара Лазара бб
тел. 0280/372-498, 064/6620-909

оШ „светИ сава“
Јасеновик, СО Ново Брдо

Наставник хемије
за 4 часа недељно

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да има одговарајуће
образовање стечено на студијама другог степенамастер академске студије, специјалистичке академске студије или струковне студије, у складу са
Законом о високом образовању; да има психичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван за кривично дело за које је изречена
казна затвора у трајању од најмање три месеца или
за дело против достојанства личности и морала.
Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној
спреми; доказ о здравственом стању; да кандидат
није осуђиван; извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе.

јагодина

пољопрИвредно
ветерИнарска Школа
35260 Рековац, Слађана Лукића бб

Руководилац радне јединице
економије
УСЛОВИ: одговорајуће образовање (VII степен
стручности, пољопривредни факултет), 3 године
радног искуства, психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву
доставити: доказ о стеченом одговарајућем образовању, доказ о радном искуству, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Доказе о испуњености
услова доставити у оригиналу или у овереним
фотокопијама. Право пријаве на конкурс имају сва
заинтересована лица која испуњавају опште услове
предвиђене законом и посебне услове предвиђене
овим конкурсом. Пријаве слати на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање.

Професор математике

за 14 часова недељне норме

Професор машинске групе
предмета

на одређено време до повратка
одсутног запосленог, за 7 часова
недељне норме

Професор електротехнике
за 8 часова недељне норме

Исправка оГласа
пу „пИонИр“
35000 Јагодина, Вука Караџића 4

Оглас објављен 13.02.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се у делу који се
односи на број извршилаца за радно место:
васпитач, тако што уместо: 2 извршиоца, треба да стоји: 3 извршиоца.

Професор рачунара и
програмирања

за 8 часова недељне норме
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да има и завршен одговарајући факултет, предвиђен Правилником о систематизацији радних места. Конкурсна документација
(диплома, држављанство и захтев) доставља се
лично у просторијама Техничке школе или на
адресу школе. Контакт телефони: 0280/372-498,
064/6620-909. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања.

| Број 505 | 20.02.2013.

ваша
права адрЕса:

www.nsz.gov.rs

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

Наука и образовање

основна Школа
„јован јовановИћ зМај“
35210 Свилајнац
Алеја Зорана Ђинђића 6

Домар
Помоћни радник - спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
предвиђене чл. 120 ст. од 1 до 4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09). Поред овог услова, кандидати за радно
место домара треба да имају средњу стручну спрему. Пријаву на конкурс, са доказима о испуњавању
тражених услова, слати на горенаведену адресу,
у року од 8 дана од дана објављивања. Докази о
испуњавању услова предвиђених овим огласом,
ако нису оригинални, него фотокопије или преписи, морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник
РС“, бр. 39/93). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир приликом доношења
одлуке о избору кандидата по овом огласу.

оШ „вук караЏИћ“
35207 Поточац
тел. 035/522-804

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана
(ради замене одсутног запосленог
постављеног на дужност в.д.
директора школе), а најдуже до дана
престанка дужности в.д. директора
школе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат мора да испуњава и остале
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Законом о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, као и да има одговарајућу
стручну спрему прописану Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Пријава на конкурс треба да
садржи следећу документацију: краћу биографију,
доказ о стручној спреми (оверена копија), извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља
школа по службеној дужности, а доказ о здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду. Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати.

оШ „вук караЏИћ“
35207 Поточац
тел. 035/522-804

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат мора да испуњава и остале
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Законом о изменама
и допунама Закона о основама система образовања
и васпитања, као и да има одговарајућу стручну
спрему прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи. Пријава на конкурс треба да садржи следећу потребну документацију: краћу биографију, доказ о стручној спреми (оверена копија),
Обука
извод из матичне
књигезарођених и уверење о
држављанству. активно
Доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља школа по службеној дужности, а доказ о
тражење
здравственој способности
доставља се пре закључења уговора о посла
раду. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати.

КиКинда

технИчка Школа
24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/853-034, 852-031
е-mail: iskolada@open.telekom.rs

Наставник математике

за 18 часова недељно (100% радног
времена), на одређено време до
повратка радника са боловања

Наставник практичне наставе ауто-механичар

за 24 часа недељно и 60 блок
наставе (98,43% радног времена), на
одређено време до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано
Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011) - доказ:
диплома о стеченом образовању (оригинал или
оверена фотокопија); да кандидат 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; уверење
доставља кандидат након одлуке о избору); да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011); уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; да кандидат
зна да пише и комуницира на мађарском језикууверење о положеном језичком испиту за мађарски
језик или уверење средње, више или високе школе на језику националне мањине или положеном
испиту из тог језика по програму 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 - уверење високошколске установе. Пријаву са доказима о испуњености услова
кандидат треба да достави на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

средња МедИцИнска
Школа
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/817-177
е-mail: medicinska_senta@open.telekom.rs

Професор биологије

за 18 часова (90%), за извођење
наставе на српском и мађарском
наставном језику, на одређено време

Професор фармакогнозије

за 4 часа (9%), за извођење наставе
на мађарском наставном језику, на
одређено време

зичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; држављанство РС (уверење о држављанству); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кад се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, кандидат мора
да има и доказ о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: уверење о држављанству РС или
извод из матичне књиге рођених, оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (осим приправника и других
лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита) и доказ о знању језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад (када
се образовно-васпитни рад остварује на језику
националне мањине). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати
на горенаведену адресу школе. Ближе информације могу се добити код секретара школе, на број
тел. 024/817-177.

основна Школа
„јован јовановИћ зМај“
24420 Кањижа, Школски трг 1
тел. 024/874-070

Наставник разредне наставе

у одељењима на мађарском
наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог, а
најдуже до 31.08.2013. године, за рад
у Кањижи

Наставник разредне наставе

у одељењима на мађарском
наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог, а
најдуже до 31.08.2013. године, за рад
у Мартоношу

Дефектолог-наставник

у одељењу за ученике ометене у
развоју, са 55% радног времена,
за извођење наставе на мађарском
језику, на одређено време до
31.08.2013. године, за рад у Кањижи
УСЛОВИ: За радно место наставника разредне
наставе потребно је одговарајуће високо образовање према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, односно по Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. За наставника у одељењу
за ученике ометене у развоју-дефектолог, односно
наставник оспособљен на дефектолошком факултету. У погледу осталих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају опште
услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву за свако горенаведено радно место, кандидат је дужан
да достави: уверење о држављанству издато у
последњих 6 месеци, оверену фотокопију или препис дипломе, фотокопију радне књижице, фотокопију извода из матичне књиге рођених и личне
карте. За ова радна места потребно је приложити
и доказ о знању језика. Молбе са потребним документима о испуњавању услова конкурса и кратким
описом кретања у служби, доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Професор ботанике

за 2 часа (10%), за извођење наставе
Друштвена
на српском
наставномодговорност
језику, на
одређено време

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању. Кандидат треба да има: одговарајуће
образовање (оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању); психофи-

Национална служба
за запошљавање
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САЈМОВИ ЗАПОШЉАВ

Наука и образовање
Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ
У
КосовсКа
миТровиЦа
ЗАПОШЉАВАЊУ
оШ „зенунИ“

Национална служба
К ра г У ј Е в аза
Цзапошљавање основна Школа

„жИвадИнка дИвац“

34000 Крагујевац
Краља Милутина бб
тел. 034/300-961

основна Школа
„светИ сава“

Брод, Драгаш

Директор

34300 Аранђеловац, Хан Пијеска бб
тел. 034/726-652, 701-860

Директор

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: високо образовање, лиценца за наставника, педагога или психолога, положен испит за
директора школе и најмање пет година радног
стажа у области образовања и васпитања. Пријаве
Национална
служба
се подносе
секретару школе,
у року од 15 дана од
дана објављивања.
Кандидат
за запошљавањеје дужан да поднесе
следећу документацију: доказ о стручној спремиоверена копија дипломе; лиценцу-оверена копија;
доказ о положеном испиту за директора-оверена
копија; доказ о радном искуству-оверена копија
радне књижице и сва остала документа која су
потребна за заснивање радног односа. Пријаве које
буду поднете после истека рока и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник историје

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава следеће услове: да има одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе,
педагога и психолога из чл. 59 став 5 чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11),
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.
септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да има дозволу за рад наставника, педагога
или психолога; најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 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) и да има држављанство Републике Србије.
Изабрани кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од годину
Национална
дана од дана ступања на дужност,
односно послужба
доношењу подзаконског акта. Уз пријаву на конкурс
за
запошљавање
кандидат је у обавези да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију дозволе за рад (стручни
испит или лиценца); доказ да има најмање 5 година радног искуства у области образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци) и биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада за време мандата. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс подносе се у затвореним
ковертама, са назнаком: „За конкурс“, непосредно у
школи или поштом на горенаведену адресу. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Програми
приправништва –
знање
у пракси
оШ „петар кочИћ“
Брњак
38228 Зубин Поток

Наставник техничког и
информатичког образовања

Шанса за
младе

за рад у издвојеном одељењу у
Бубама, за 2 часа недељно

Наставник информатике и
рачунарства

за рад у издвојеном одељењу у
Бубама, за 2 часа недељно
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 1 став 2 тач. 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/2011), одговарајућа врста стручне
спреме у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 3/05, 3/09); 2. одговарајуће више
образовање у складу са чл. 145 Закона о основној
школи („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 22/02, 62/03,
64/03 и 64/04); 3. да поседују психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; 4. да
су држављани Републике Србије; 5. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Докази о
испуњености услова из тач. 1, 2 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс. Докази о испуњености услова
из тач. 3 и 5 подносе се пре закључења уговора о
раду. Уз пријаву приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен
препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценци), потврду о радном односу (за
кандидате са условима под ред. бр. 2), уверење о
држављанству, уверење да кандидати нису осуђивани. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

за мандатни период од 4 године

за 70% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године: професор
историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани
историчар, мастер историчар, дипломирани историчар-мастер, као и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани мастер треба
да имају завршене основне академске студије историје.

Шанса за младе

Наставник шпанског језика

Школа је знање,
посао је занат

за 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (породиљско одсуство)
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичи субвенције
запошљавање)
кеОбуке
струковне
студије) или (за
на основним
студијама у
трајању од најмање 4 године: професор, односно
дипломирани филолог за шпански језик и књижевност, професор шпанског језика и хиспанских књижевности, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил шпански језик), мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил шпански језик),
као и образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (проверу врши надлежна служба за запошљавање, а лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља школа по службеној дужности) и држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе; извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

Национална служба
за запошљавање

Прави људи
на правим
пословима

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
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САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

факултет
МедИцИнскИх наука
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Хистологија и
ембриологија
на одређено време 3 године

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Патолошка
анатомија
на одређено време 3 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну
област Судска медицина
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане
докторске академске студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације; услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета
у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања настав-
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Наука и образовање
ника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију,
фотокопије диплома, списак стручних и научних
публикација и по један примерак тих публикација.
Конкурсну документацију доставити и у електронској форми. Рок за пријаву је 15 дана.

друГа краГујевачка
ГИМназИја
34000 Крагујевац
Ђуре Пуцара Старог 2
тел. 034/341-398

основна Школа
„дИМИтрИје туцовИћ“

К ра љ Е в о

унИверзИтет у
краГујевцу - факултет за
хотелИјерство И турИзаМ
у врњачкој бањИ
36210 Врњачка Бања
Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Маркетинг
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктор наука пословног управљања.

Домар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Уз
пријаву на конкурс кандидат мора да поднесе: биографију; оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци). Уверење о неосуђиваности за
пријављене кандидате прибавља школа по службеној дужности. Пријаве се подносе непосредно у
секретаријат школе или препорученом поштом, на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број тел. 034/341-398.

оШ „Ђура јакШИћ“
34000 Крагујевац
Кајмакчаланска 59
тел. 034/302-136

Наставник математике

за 22,22% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање-VII/1 степен стручне спреме, у
складу са Правилником о степену и врсти образовања и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012); да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима - уверење прилаже кандидат
који буде примљен по конкурсу, 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); држављанство Републике Србије. Уз пријаву са биографским
подацима кандидат треба да достави следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне
пријаве и фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Пријаве слати поштом на горенаведену
адресу школе. Додатне информације могу се добити на број телефона: 034/302-136.

Асистент за ужу научну област
Менаџмент и пословање
(за предмете: Стратегијски
менаџмент и Предузетништво и
менаџмент)
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, студент
докторских студија из области економије који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам или академски назив
магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације. Кандидат треба да испуњава опште
и посебне услове предвиђене чл. 64 и 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст-број 138 од 25.01.2011. и бр. 1529/5
од 08.11.2011), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу и Одлуке о
изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. 659/7 од
27.09.2012), Статутом Факултета за хотелијерство и
туризам у Врњачкој Бањи (бр. 784 од 07.06.2011.
и бр. 444 од 06.09.2012), Правилником о начину и
поступку избора у звање и заснивање радног односа сарадника на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (724 од 27.11.2012), у складу
са којим ће бити извршен избор пријављених кандидата, као и општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/05, 61/05 и 54/09). Уз пријаву на конкурс доставити: биографију; потписан формулар за пријављивање кандидата, као и снимљени фајл формулара на CD рому (линк: http://www.hit-vb.kg.аc.
rs/index.php/конкурси); фотокопију публикованих
радова наведених у конкурсном формулару; оверене копије диплома или уверења о стеченом стручном, односно научном називу; потврду о уписаним
докторским студијама или одлуку о прихваћеној
теми докторске дисертације за кандидате са академским називом магистра наука из одговарајуће
научне области (за избор асистената); уверење о
држављанству; доказе о испуњавању општих предуслова у погледу неосуђиваности утврђених чл. 62
став 4 Закона о високом образовању и чл. 125е Статута Универзитета у Крагујевцу. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

36000 Краљево, Доситејева 5
тел. 036/312-796

Наставник биологије

за 80% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о организацији
рада и систематизацији радних места; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат); да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа по службеној дужности);
да је држављанин Републике Србије. Пријаве са
одговарајућом документацијом (диплома, уверење
о држављанству-копија, извод из матичне књиге
рођених-копија) слати на адресу школе или предати лично у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса.

оШ „јово курсула“
36000 Краљево, Доситејева 136
тел. 036/381-131

Професор географије
Професор разредне наставе

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

Професор информатике и
рачунарства

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању, да кандидати имају одговарајуће високо образовање стечено на основним студијама у
трајању од 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године или на
студијама другог степена у складу са Законом о
високом образовању, почев од 10.09.2005. године;
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије (уверење прибавља школа
по службеној дужности). Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе доказе да испуњавају
наведене услове: оверен препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању; кратку биографију,
са адресом и контакт телефоном; извод из матичне
књиге рођених; уверење надлежног здравственог
органа-подноси се пре закључења уговора о раду;
уверење о држављанству Републике Србије. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 036/381-131.

Обука за активнО тражење пОсла
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основна Школа
„олГа МИлутИновИћ“
36220 Годачица
тел. 036/877-110

Педагог

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

оШ „вук караЏИћ“

оШ „сутјеска“

Наставник математике

Професор географије

36350 Рашка, 27. новембар бб
тел. 036/736-145

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања,
за 44% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
поред општих услова предвиђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), треба
да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 120
ст. 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања: одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 ст. 2 тач. 1 и 2 и ст. 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и одговарајући степен и врста образовања предвиђени чл. 3 тач. 9
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, бр. 11/12); да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике
Србије. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се
прилаже пре закључења уговора о раду. Уз пријаву
на конкурс приложити одговарајућу документацију
којом се доказује испуњеност услова предвиђених
Законом, Правилником и овим конкурсом: диплому
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из
матичне књиге рођених. Документација се доставља у оригиналу или у овереним фотокопијама. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, пријаве чији докази нису у складу са условима
конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу
школе или донети лично у просторије школе, радним даном, у времену од 09,00 до 12,00 часова.

36202 Самаила
тел. 036/882-002

Ложач

са 75% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Мрсаћу
УСЛОВИ: III степен стручне спреме и положен
испит о стручној оспособљености за вршење
послова ложача, да кандидат има општу здравствену способност, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту за вршење послова руковалац котлова; оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија-не старија од 6 месеци); доказ
да има општу здравствену способност кандидат
доставља пре закључивања уговора о раду. Доказ
да кандидат није осуђиван школа ће прибавити по
службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене, непотпуне, као
и пријаве са неовереном документацијом неће се
узимати у разматрање. Молбе са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 036/882-002.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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јавна установа
„културнИ центар“
36210 Врњачка Бања, Врњачка 20

Директор

за 40% радног времена

УСЛОВИ: образовање стечено на студијама другог
степена у складу са Законом о високом образовању
или на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису које је уређивао високо образовање-VII степен стручне спреме у наведеном
занимању; да кандидати нису осуђивани или под
истрагом због кривичних дела које их чине неподобним за рад у школи-уверење прибавља школа.
Уз пријаву доставити: оверен препис или фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси
се непосредно пре закључивања уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

36210 Врњачка Бања
Хероја Маричића 12

Наставник разредне наставе
са 56% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом,
и ако има: одговарајуће образовање у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених са холограмом.

САЈМОВИК р У ш Е в а Ц
ЗАПОШЉАВАЊА
оШ „драГоМИр

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних законом (радна биографија, оверена копија
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, доказ да није правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело и уверење
да се против њега не води кривични поступак),
мора испуњавати и посебне услове: висока стручна
спрема, пет година радног искуства на пословима
културе и уметности, организационе способности
неопходне за обављање функције. Уз пријаву на
конкурс кандидат је дужан да достави и предлог
програма рада и развоја установе за период од 4
године, као саставни део конкурсне документације
и доказе о испуњавању услова предвиђених конкурсом. Рок за подношење пријава је осам дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити на горенаведену адресу, у затвореној
коверти, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор
директора“. Управни одбор установе извршиће
избор кандидата у року од 30 дана од дана завршетка конкурса и предлог доставити оснивачу ради
именовања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.
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Обуке и субвенције (за запошљавање)

Професор српског језика

оШ „попИнскИ борцИ“
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Национална служба
за запошљавање

оШ „петар нИколИћ“

за 10% радног времена

МарковИћ“

37000 Крушевац, Луке Ивановића 3
тел. 037/3421-521

НАЈКРАЋИ Наставник
ПУТ математике
за 22% радног времена
ДО ПОСЛА

Наставник грађанског васпитања
за 40% радног времена

Наставник
Национална
служба грађанског васпитања
за 20% радног времена
за запошљавање
Наставник грађанског васпитања
за 15% радног времена

Обуке и
за запош

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у
одговарајућем занимању, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи и Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе

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

Друштвена

Ун

Наука и образовање
образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи и чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, психичка, физичка и
здравствена способност за рад са ученицима (доказ
о испуњености услова, односно лекарско уверење
доставити пре закључења уговора о раду), држављанство РС, доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа).
Претходну проверу психофизичких способности
кандидата за рад са ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања (школа упућује
кандидате). Уз пријаву кандидати достављају: оверен препис или оверену копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија, документација не сме бити старија од шест
месеци). Неће се разматрати непотпуне и неблаговремене пријаве, пријаве са неовереним фотокопијама и пријаве кандидата који не испуњавају
услове у погледу стручне спреме.

основна Школа
„велИзар станковИћ
корчаГИн“
37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400

Спремачица

на одређено време до повратка
запослене са боловања, за рад у
подручном одељењу у Каонику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: према Акту о систематизацији радних места у школи, одговарајуће образовање за наведено
радно место је завршено основно образовање и
васпитање-I степен стручности; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин
Републике Србије. Уз пријаву приложити: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ о стручној спреми (сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању). Уверење
из казнене евиденције школа прибавља по службеној дужности. Доказ о здравственој способности
прилаже се пре закључења уговора о раду. Документа се прилажу у овереној фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

МедИцИнска Школа
37000 Крушевац
Ћирила и Методија бб
тел. 037/440-319

Наставник рачунарства и
информатике
УСЛОВИ: професор информатике, тј. дипломирани информатичар, професор математике и
рачунарства, професор математике, тј. дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика, дипломирани математичар за рачунарство
и информатику, дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, тј. одсеци, дипломирани
инжењер електронике сви смерови, тј. одсеци, дипломирани инжењер за информационе системе, тј.
дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе,
информационе системе и технологије, дипломирани инжењер информатике, тј. рачунарства, дипломирани економиста, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика,
економска статистика и кибернетска статистика
и информатика или статистика, информатика и
квантна економија, професор технике и информатике, дипломирани математичар.

Наставник здравствене неге у
рехабилитацији - вежбе

мирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство, дипломирани професор хемије - мастер, дипломирани
хемичар - професор хемије, дипломирани хемичар
- мастер, дипломирани професор физике - хемије мастер, дипломирани професор биологије - хемије
- мастер, професор географије - хемије.

за 16,64% радног времена

Наставник основа масаже настава у блоку
за 37,20% радног времена

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: држављанство
Републике Србије; 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: уверење о држављанству,
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење о психофизичкој и
здравственој способности подносе изабрани кандидати пре закључења уговора о раду. Доказ МУП-а о
неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник физикалне терапије вежбе и блок настава
за 88,24% радног времена

Наставник кинезиологије - блок
настава
за 3,05% радног времена

Наставник кинезитерапије - блок
настава
за 6,10% радног времена
УСЛОВИ: виши физиотерапеут.

Наставник анатомије и
физиологије - приправник

технИчка Школа
трстенИк

УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник српског језика

за 20% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године

37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/711-842

на одређено време до повратка
запосленог са боловања

Наставник фармакологије приправник

за 30% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут или доктор
медицине.

Наставник географије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, професор историје - географије, дипломирани
географ - просторни планер и дипломирани професор географије - мастер.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Докази о испуњености
услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уговора о
раду, а доказ из тачке 3 прибавља школа. Поред
услова који су прописани законом, кандидати треба
да испуњавају и посебне услове у погледу стручне
спреме, прописане Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника за рад у стручној школи. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

Наставник филозофије
за 60% радног времена

УСЛОВИ: професор филозофије, дипломирани
филозоф, професор филозофије и социологије.

Наставник српског језика и
књижевности - приправник

оШ „раде додИћ“
37246 Милутовац
тел. 037/721-243

Домар

за 17% радног времена, на одређено
време до 2 године
УСЛОВИ: професор, тј. дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност,
професор, тј. дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор,
тј. дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, професор југословенске
књижевности са страним језиком, професор српског језика и књижевности, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу, дипломирани
филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, дипломирани филолог српског језика са југословенским
језицима, професор југословенске књижевности и
српског језика.

УСЛОВИ: средња школска спрема, машинске или
електротехничке струке (возач моторних возила),
ВКВ радник (машинске, електротехничке или столарске струке), КВ или III степен (металске, водоинсталатерске или молерско-фарбарске струке). Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу
доказе о испуњености услова: оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стручној
спреми; оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству и оригинал
или оверену фотокопију уверења да се против кандидата не води кривични поступак. Лекарско уверење се доставља по пријему у радни однос. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Наставник хемије - приправник

нсЗ позивни
центар

за 10% радног времена, на одређено
време до 2 године
УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хемичар,
професор биологије - хемије, професор физике хемије, дипломирани инжењер хемије - аналитички
смер, дипломирани инжењер хемије биооргански
смер, дипломирани хемичар опште хемије, дипло-

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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Наука и образовање

оШ „досИтеј обрадовИћ“
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6
тел. 037/811-761

Ложач
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (оверена фотокопија сведочанства - кандидат
подноси уз пријаву на конкурс); да је држављанин
РС (уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених - кандидат подноси уз пријаву); да
има психичку, физичку 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); потребна стручна спрема је одређена
Правилником о организацији и систематизацији
послова ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Ћићевцу: III
степен стручне спреме, машинске, електро (механичар грејне и расхладне технике, електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, бравар,
електротехничар аутоматике) или водоинсталатер;
положен испит за руковаоца парних котлова (оверену фотокопију уверења доставити уз пријаву).
Рок за подношење пријаве са важећим, односно
уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

оШ „Иво лола рИбар“
37230 Александровац
Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: виша економска школа или економски
факултет, у складу са Правилником о организацији
и систематизацији послова ОШ „Иво Лола Рибар“.
Уз пријаву на оглас приложити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци). Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима - доказује се лекарским уверењем које подноси изабрани кандидат. Пријаве на
оглас слати у року од 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

ОСТАЛО: Приликом конкурисања кандидати морају
да испуњавају прописане услове чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Предвиђено
је психолошко тестирање кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Ближе информације могу се добити на број телефона: 016/3437-635.

основна Школа
„Ђура јакШИћ“
16231 Турековац

Наставник историје

са 60% радног времена

Наставник географије
са 35% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), а у складу са Правилником 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; 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 је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: оригинал или оверену фотокопију
дипломе; оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци,
осим уколико се ради о новом обрасцу); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци). Школа прибавља доказ
да кандидат није осуђиван. Доказ да је кандидат
психофизички способан за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о раду (директор
врши ужи избор кандидата које у року од осам дана
од дана истека рока за подношење пријава упућује
на претходну проверу прихофизичких способности
коју врши надлежна служба за запошљавање). Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

оШ „Горња јабланИца“
16240 Медвеђа
тел. 016/891-012

Наставник биологије

лЕсКоваЦ

са 80% радног времена

МедИцИнска Школа
16000 Лесковац
Боре Димитријевића Пиксле 1
тел. 016/3437-635

Професор српског језика и
књижевности

са 100% радног времена (18 часова
недељно)
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и књижевност; професор
српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; дипломирани филолог
за књижевност и српски језик. Лице треба да има
претходно стечено средње образовање у подручју
рада здравство и социјална заштита.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни
однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом: да је пунолетно;
да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има одговарајуће образовање; да није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора у трајању од три
месеца или за кажњиво дело које га чини неподобним за рад у школи. Уз пријаву кандидат подноси:
захтев, радну и личну биографију, оригинал или
оверен препис-фотокопију дипломе, уверење да
је здравствено способан за рад у школи, извод из
матичне књиге рођених, уверење да је држављанин Републике Србије, уверење да није осуђиван.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. О резултату конкурса кандидати ће бити обавештени у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријаве.
За ближе информације обратити се секретаријату
школе, на број телефона: 016/891-012.

Наставник здравствене неге

Друштвена одговорност

УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар;
санитарно-еколошки инжењер - специјалиста са
претходно стеченим образовањем за струковну
медицинску сестру; струковна медицинска сестра;
организатор здравствене неге.

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
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Национална служба
за запошљавање

ГИМназИја лебане
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-311

Педагог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији: да
је држављанин Републике Србије; да има одговарајуће образовање у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника; стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; да 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. Потребна документација: извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о
држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6
месеци) и оверен препис (фотокопија) дипломе. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Лекарско уверење се не подноси уз пријаву, већ пре закључења уговора о раду,
а доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела
прибавља школа након истека рока за пријављивање
кандидата. У току поступка одлучивања о избору
врши се претходна провера психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Кандидати су обавезни да у пријави назначе број телефона за контакт.
Пријаве са документацијом слати на адресу Гимназије, са назнаком: „За конкурс“.

оШ „сИнИШа јанИћ“
16210 Власотинце, М. Михајловића 1
тел. 016/875-147

Наставник музичке културе
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о основама система образовања и васпитања,
кандидат треба да има и одговарајуће високо образовање, према чл. 3 став 1 тачка 5 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; да има држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова
подноси се пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа);
оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (не старији
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија).

основна Школа
„караЂорЂе петровИћ“
Село Крушевица
16210 Власотинце

Помоћни радник-хигијеничар
са 70% радног времена

УСЛОВИ: услови по чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања бр. 72/09: да
кандидат има основно образовање-I степен, да
има физичку и здравствену способност за рад, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена законом,
да имаЗАПОШЉАВАЊА
држављанство
САЈМОВИ
Републике Србије. Доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном судском пресудом прибавља школа.
Лекарско уверење изабрани кандидат доставља
приликом закључивања уговора о раду. Уз пријаву
доставити: диплому или оверену фотокопију диломе, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених.
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Наука и образовање

оШ „зенељ хајдИнИ“
Тупале
16240 Медвеђа

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и
97/08), а почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат
испуњава услове за наставника основне школе, за
педагога и психолога, да има дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора установе и 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, држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
кандидат подноси: биографске податке, односно
радну биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту
(дозвола за рад), потврду о раду у области образовања, 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 држављанству (не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе, на број телефона:
064/3394-331.

основна Школа
„станИМИр
вељковИћ зеле“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Наставник енглеског језика

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 20% радног времена

Наставник хора

за 20% радног времена

Наставник техничког и
информатичког образовања

на одређено време до повратка
радника са функције, за 40% радног
времена

Наставник техничког и
информатичког образовања

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

вилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; држављанство РС; 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. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству РС (уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених)
и оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању. У пријави обавезно навести контакт телефон. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања
мишљења органа управљања. Пријаве слати на
адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и на број телефона:
016/821-135.

оШ „вук караЏИћ“
16221 Велика Грабовница
тел. 016/3481-602

Наставник биологије

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује врсту и степен стручне спреме у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004,
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 20/2007, 1/2008,
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009,
9/2009, 3/2010 и 11/2012) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012); да има одговарајуће образовање; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 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
подноси: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству); извод из матичне књиге рођених. Лекарско
уверење о психофизичкој способности за рад са
децом кандидат прилаже пре закључења уговора
о раду. Уверење из казнене евиденције о неосуђиваности за горенаведена кривична дела прибавља
школа по службеној дужности. Кандидати који
буду испуњавали услове конкурса, пре доношења
коначне одлуке о избору биће упућени на проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, а на основу ужег избора директора, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. О месту и
датуму провере биће обавештени по истеку рока
за подношење пријава. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе. Контакт телефон:
016/3481-602.

Наставник историје

понИШтење оГласа
основна Школа
„јосИф костИћ“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - одговарајуће образовање у складу са одредбама Закона о
основама система образовања и васпитања и Пра-

Оглас објављен 16.01.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник физичког васпитања, са
15% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања.

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

16000 Лесковац

предШколска установа
„Ђука дИнИћ“
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Васпитач
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, васпитачструковни васпитач. Кандидати су обавезни да уз
пријаву на конкурс доставе: биографију, оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанствуне старије од 6 месеци, извод из матичне књиге
рођених, уверење да нису осуђивани, лекарско
уверење, уверење из матичне евиденције осуђиваних полицијске управе. Достављену документацију
установа задржава у својој архиви. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

Благајник-административнокњиговодствени радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар. Кандидати су обавезни да уз пријаву на конкурс
доставе: биографију, оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству-не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених, уверење да нису
осуђивани, лекарско уверење, уверење из матичне
евиденције осуђиваних полицијске управе. Достављену документацију установа задржава у својој
архиви. Пријаве слати на горенаведену адресу.

лоЗниЦ а

понИШтење оГласа
технИчка Школа
15300 Лозница
Трг Јована Цвијића 3
тел. 015/884-824

Оглас објављен 06.02.2013. године у публикацији „Послови“, за радна места: професор
физичког васпитања, за 90% радног времена, на одређено време до краја школске
2012/2013. године, односно до 31.08.2013.
године и професор практичне наставе електро струке, на одређено време до краја
школске 2012/2013. године, односно до
31.08.2013. године, поништава се у целости.

ниш

оШ „вожд караЂорЂе“
18220 Алексинац, Лоле Рибара 2
тел. 018/804-644

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове за заснивање радног односа предвиђене
Законом и посебне услове прописане чл. 2 став
1 тач. 1-6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи: 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; 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. Уз пријаву доставити:
доказ о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству РС и
извод из матичне књиге рођених. Уверења не могу
бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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уМетнИчка Школа
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/523-543

Наставник предмета физичко
васпитање и грађанско васпитање
и стручни сарадник-библиотекар
на одређено време до повратка
наставника и стручног сарадникабиблиотекара са одсуства са рада
ради неге детета

УСЛОВИ: 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); држављанство Републике Србије; одговарајуће високо образовање стечено у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/11 и 8/11):
наставник физичког васпитања: професор физичког васпитања; професор физичке културе; дипломирани педагог физичке културе; професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране; професор физичког васпитања
- дипломирани организатор спортске рекреације;
професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут; наставник грађанског васпитања:
лице које испуњава услове за наставника одговарајуће стручне спреме; лице које испуњава услове за стручног сарадника стручне школе-школског
педагога или школског психолога; дипломирани
етнолог; етнолог-антрополог; професор одбране
и заштите. Наведена лица могу да изводе наставу
ако су похађала један или више од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања;
Интерактивна обука/тимски рад; Ни црно ни бело;
Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава/учење; Едукација за ненасиље; Речи
су прозори или зидови; Чувари осмеха; Учионица
добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар
дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте.
Стручни сарадник-библиотекар: професор језика и
књижевности, односно књижевности и језика, смер
за библиотекарство; дипломирани библиотекаринформатичар; професор, односно дипломирани
филолог за општу књижевност и теорију књижевности; лице које испуњава услове за наставника
стручне школе, односно стручног сарадника-школског педагога или школског психолога; професор
народне одбране; професор, односно дипломирани
филолог за италијански језик и књижевност; професор, односно дипломирани филолог за шпански
језик и књижевност. Уз пријаву доставити све доказе о испуњености услова из огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник предмета: грађевинске
конструкције, техничко цртање,
перспектива и нацртна геометрија
на одређено време до повратка
наставника са одсуства са рада ради
неге детета

УСЛОВИ: 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); држављанство Републике Србије; одговарајуће високо образовање стечено у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), на студијама
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другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/11 и 8/11): дипломирани инжењер архитектуре; дипломирани архитекта
унутрашње архитектуре; дипломирани архитекта;
дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја;
лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек за индустријски дизајн. Уз пријаву доставити све доказе о испуњености услова из огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

Васпитач

за рад у групи целодневног боравка
објекта у Мишићевој, на одређено
време до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог
степена, студијама другог степена или студијама у
трајању од 3 године или више образовање-школа
за васпитаче у складу са законом; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом.

Медицинска сестра у групи

на одређено време до повратка
одсутне запослене

ГИМназИја „9. Мај“

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
средња медицинска школа васпитачког смера; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом.

18000 Ниш, Јеронимова 18
тел. 018/257-433

Наставник филозофије
са 40% радног времена

Ауто-механичар - возач

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

Наставник енглеског језика и
књижевности

са 38,89% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Службени гласник СРСПросветни гласник“, бр. 5/90 и „Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 4/99, 11/2001, 3/2003, 4/2004, 5/2005,
1/2007, 7/2008 и 8/2011): професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; возачка дозвола „Б“ категорије; психичка,
физичка и здравствена способност за рад.

Спремачица

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка,
физичка и здравствена способност за рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми (сведочанство о завршеној основној школи - за спремачицу); оверену фотокопију уверења
о држављанству; оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених/венчаних; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); уверење да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
установа по службеној дужности). Уверења не могу
бути старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

оШ „вук караЏИћ“
37213 Витошевац, Омладинска 11
тел. 037/845-147

Хигијеничар
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Наставник математике

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа по службеној
дужности); држављанство Републике Србије. У поступку одлучивања о избору наставника директор
установе прибавља мишљење органа управљања,
након извршене провере психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву доставити:
диплому о завршеном факултету (сведочанство о
завршеној основној школи за хигијеничара), извод
из матичне књиге рођених/венчаних и уверење
о држављанству, све у оригиналу или у овереној
фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
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предШколска
установа „лане“

са 89% радног времена

Наставник разредне наставе приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: професор разредне наставе; професор
педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу;
наставник разредне наставе; мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер; испуњеност услова из
чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011); одговарајуће високо образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), као и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012). У поступку одлучивања о
избору кандидата биће утврђена испуњеност зако-
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ном предвиђених услова о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима и о неосуђиваности правоснажном пресудом
за кривична дела предвиђена Законом о основама система образовања и васпитања, а на основу
уверења надлежног органа. Уз пријаву доставити:
доказ о стеченом образовању, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и краћу биографију. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Сва документа доставити у оригиналу или у овереном препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 6 месеци или да није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства
личности и морала; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству.

оШ „светИ сава“

Наставник разредне наставе

18227 Суботинац
тел. 018/877-651

Наставник математике и
информатике
са 94% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012)
и 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);
психичка, физичка и здравствена способност; 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: кратку биографију (CV); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству-не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

еконоМска Школа нИШ
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/237-976

Професор математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар - информатичар;
професор математике и рачунарства; дипломирани
математичар за математику економије; професор
информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани информатичар;
дипломирани математичар - професор математике;
дипломирани математичар - теоријска математика;
дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије); професор хемије
- математике; професор географије - математике;
професор физике - математике; професор биологије - математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер;
професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; дипломирани
математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - математика финансија.

Професор економске географије

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
географије; дипломирани географ; дипломирани
географ-просторни планер; дипломирани професор географије-мастер.

истека рока за подношење пријава. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

МедИцИнска Школа
„др МИленко хаЏИћ“

оШ „МИрослав антИћ“

18000 Ниш, Зетска 55
тел. 018/530-508

18000 Ниш, Књажевачка 156
тел. 018/570-829

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 1 и 2 и чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), као и
услове прописане Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012). Уз пријаву доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе-не
старије од 6 месеци; фотокопију уверења о држављанству Републике Србије-не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију потврде/уверења да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (не старије
од 6 месеци); радну биографију. За све кандидате
који су благовремено доставили исправну и потпуну документацију, школа ће прибавити од надлежног органа доказ о неосуђиваности из чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. У поступку одлучивања о избору
кандидата директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких
способности, у року од 8 дана од дана истека рока
за подношење пријава. У року од 8 дана од дана
добијања резултата провере директор прибавља
мишљење органа управљања. Директор доноси
одлуку о избору кандидата у року од 8 дана од дана
добијања мишљења школског одбора. Изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду, доставља
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник инфектологије са
негом
са 50% радног времена

Наставник хирургије са негом
са 40% радног времена

Наставник дечије хирургије са
негом
са 10% радног времена

Наставник естетске хирургије са
негом
са 10% радног времена

Наставник неуропсихијатрије са
негом
са 20% радног времена

Наставник дечије
неуропсихијатрије са негом
са 10% радног времена

Наставник оралне хирургије
са 10% радног времена

Наставник фармацеутске
технологије
са 28,33% радног времена

Наставник фармацеутске хемије
са 65% радног времена

Наставник санитарне хемије
са 73,33% радног времена

оШ „цар константИн“

Наставник фармакогнозије
са 65% радног времена

18000 Ниш, Великотрновска 4
тел. 018/538-355

Наставник токсиколошке хемије

Наставник разредне наставе

са 10% радног времена

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник козметологије

УСЛОВИ: професор разредне наставе; професор
педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом; професор
разредне наставе и енглеског језика за основну
школу; наставник разредне наставе; мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6
месеци, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа); држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од 8 дана од дана

са 65% радног времена

Наставник увода у козметологију
са 20% радног времена

Наставник педијатрије са негом
са 70% радног времена

Наставник хемије
Наставник хемије

са 70% радног времена

Наставник математике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
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Наука и образовање
сарадника и помоћних наставника у средњој стручној школи („Службени гласник РС“, бр. 8/2011);
држављанство Републике Србије; психофизичка
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). Уз пријаву доставити: кратку биографију; диплому о стеченом образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

нови па Зар

предШколска установа
„Младост“
36300 Нови Пазар, Луг 1
трел. 020/312-763

Сервирка
Вешерка
Магационер
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (за сервирку и вешерку: да има завршену
осмогодишњу школу или II степен стручне спреме,
а за магационера: III или IV степен стручне спреме и да познаје рад на рачунару); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву приложити следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; уверење да лице
није осуђивано прибавља установа; лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду.
Пријаве на конкурс уз потребну документацију и
краћу биографију, кандидати могу доставити лично
или поштом. Ближе информације могу се добити на
број телефона: 020/312-763.

оШ „селаковац“

36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове на основу чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да поседује одговарајуће образовање; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; оверен
препис (фотокопију) о стеченој стручној спреми.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

предШколска
установа „Младост“
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763
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на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, са
75% радног времена
3 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; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
приложити следћу документацију: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми
или уверење о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат
није осуђиван прибавља установа. Лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на број тел.
020/312-763.

нови са д

вИсока пословна Школа
струковнИх студИја
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Професор струковних студија за
ужу научну област Рачуноводство
и финансије, наставни предмет:
Осигурање
до 1/3 радног времена, на одређено
време од 1 године

УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање пет
референци из одговарајуће научно-стручне области, објављених у категоризованим домаћим и
међународним научним часописима/конференцијама; способност за наставни рад; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити:
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 примање мита
у обављању послова у високошколској усатнови, не
може стећи звање наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока
за пријаву на конкурс, сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности
на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле и сајта школе.
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21000 Нови Сад, Анђе Ранковић 2

Наставник биологије

Васпитач

највећа понуда
слободних послова
на једном месту

оШ „МИлоШ црњанскИ“
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
ради дошколовања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат
испуњава услове утврђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12). Уз пријаву на конкурс доставити: диплому или уверење о стеченом образовању,
извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству Републике Србије. Документи се
достављају у оригиналу или у овереној фотокопији.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

оШ „Иво лола рИбар“
21000 Нови Сад
Краљевића Марка 2а

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом,
професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ мастер; положен испит за лиценцу. Кандидати
треба да испуњавају и услове прописане чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанству-не
старије од 6 месеци, уверење о положеном испиту за лиценцу (оверену фотокопију). Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а
уверење о некажњавању прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Школа за дИзајн
„боГдан Шупут“
21000 Нови Сад
Јанка Веселиновића 22

Наставник графичке групе
предмета (графика књиге,
обликовање амбалаже,
фотографија)

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани графичар-професор ликовне културе; академски графичар-ликовни педагог;
дипломирани графички дизајнер; дипломирани
графичар; држављанство Републике Србије. Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011). Уз пријаву на
конкурс потребно је да кандидат достави оверене
фотокопије дипломе и уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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Наука и образовање

оШ „МарИја трандафИл“

оШ „жарко зрењанИн“

Наставник разредне наставе

Спремачица

21203 Ветерник, Паунова 14
тел. 021/820-940

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну
спрему предвиђену Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005,
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008,
4/2008, 6/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 11/2008,
2/2009, 4/2009/, 9/2009 и 3/2010): професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
професор разредне наставе и енглеског језика.

Спремачица
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну
спрему предвиђену чл. 51 Правилника о организацији и систематизацији послова у школи: најмање
I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити
(у оригиналу или оверене фотокопије): диплому/
сведочанство, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Одговарајуће лекарско
уверење доставља се пре закључења уговора о
раду. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима кандидата за радно место
наставника, извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ о некажњавању прибавиће школа по службеној дужности од МУП-а, за изабраног
кандидата. Пријаве слати на наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „23. октобар“
21205 Сремски Карловци
Прерадовићева 1
тел. 021/881-639

Професор математике

за 44,44% радног времена
УСЛОВИ: потребна је одговарајућа стручна спрема у
складу са Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), као и
остали услови прописани Законом о раду. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену копију дипломе,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству РС. Остала документа се предају у складу
са законом. Пријаве слати на наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

основна Школа
„јан аМос коМенскИ“
21472 Кулпин, Маршала Тита 76
тел. 021/786-013

Наставник музичке културе
за 50% радног времена

Наставник енглеског језика
за 67% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању, доказ о знању језика на ком се
изводи образовно-васпитни програм, држављанство Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности подноси само изабрани кандидат, а уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања-прибавља школа.

пироТ

21423 Обровац, Краља Петра I 73
тел. 021/768-014

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, да кандидат испуњава услове из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са биографијом доставити: оверену фотокопију сведочанства, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Лекарско
уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс-спремачица“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

панчЕво

оШ „досИтеј обрадовИћ“
26230 Омољица, Трг Светог Саве 3

Наставник математике
Наставник физике

са 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; одговарајући степен и врста образовања
према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).
Кандидати морају да имају 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. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да приложе следеће доказе:
доказ о поседовању одговарајуће стручне спреме
(оверена фотокопија дипломе), уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Доказ да изабрани кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању по службеној
дужности прибавља школа. У поступку одлучивања
о избору наставника, директор ће извршити ужи
избор кандидата који ће бити упућени на претходну проверу психофизичких способности. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
О датуму и месту провере изабрани кандидати биће
обавештени по истеку рока за подношење пријава. Пријаве са кратком биографијом и доказима о
испуњавању услова конкурса подносе се у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве достављати на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“.

основна Школа
„јован аранЂеловИћ“
18313 Црвена Река
тел. 018/4858-806

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
директора школе са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/11); одговарајуће образовање, завршен учитељски факултетVII/1 степен. Докази о испуњености услова из става
1 тач. 1 и 4 овог члана подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ из става 1 тач. 2 овог члана пре
закључивања уговора о раду. Доказ из става 1 тач.
3 овог члана прибавља школа. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Све информације
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 018/4858-806.

понИШтење оГласа
оШ „дуШан радовИћ“

18300 Пирот, Занатлијска бб

Оглас објављен 23.01.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник информатике и рачунарства, са 16 часова недељне норме (80%). У
осталом делу оглас је непромењен.

оШ „дуШан радовИћ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

Наставник географије
са 4 часа недељно

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у чл.
13 Закона о раду и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (да кандидати 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), кандидати
треба да испуњавају и посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: професор географије; дипломирани географ; професор географије
и историје; дипломирани професор биологије и
географије; дипломирани професор географије
и информатике; професор биологије-географије;
професор физике-географије; професор географије-информатике; дипломирани професор географије-мастер; дипломирани 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 студије географије и информатике. Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се на адресу школе или у просторијама секретаријата школе,
у року од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву
кандидати подносе: оверен препис дипломе (фотокопија) о завршеном школовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.
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Наука и образовање

оШ „хрИсто ботев“
18320 Димитровград
Христо Ботев 3
тел. 010/361-476

оШ „МИлоШ савИћ“
12000 Лучица

Наставник српског језика

Директор

на мандатни период од четири године
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 или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године), за наставника
основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад, односно положен стручни
испит за наставника основне школе, педагога или
психолога (лиценца); најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности 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; обука и положен
испит за директора школе. Уз пријаву на конкурс
приложити: извод из матичне књиге рођених-не
старији од шест месеци, уверење о држављанству
Републике Србије-не старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању, оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту, потврду о радном искуству на пословима
образовања и васпитања, уверење надлежног суда
да се против кандидата не води кривични поступак,
радну биографију. Уверење о здравственом стању,
не старије од 6 месеци, подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже, али је
кандидат који буде изабран дужан да исти положи
у законском року. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе или предати лично
секретару школе. Додатне информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 010/361-476.

пож арЕваЦ

основна Школа
„бранко радИчевИћ“
12223 Голубац, Рудничка 9
тел. 012/678-642, 678-129

Наставник математике
са 22% радног времена

за 25% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
трудничког боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
српског језика и књижевности; дипломирани филолог за српски језик и књижевност. Заинтересовани
кандидати уз пријаву прилажу следећа документа:
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству РС. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ГИМназИја
„јездИМИр ловИћ“
36330 Сјеница, Саве Ковачевића 15
тел. 020/741-053

са 8 часова недељно (44% радног
времена), на одређено време до
повратка раднице са породиљског
одсуства, а најдуже до 31.08.2013.
године

Наставник ликовне културе

са 7 часова недељно (35% радног
времена), на одређено време до
31.08.2013. године

Професор разредне наставе

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба
да испуњавају услове из чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања:
да имају држављанство Републике Србије, високо
образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да поседују лиценцу,
односно положен стручни испит и да испуњавају
остале услове за наставника, педагога или психолога; најмање пет година радног стажа у области
образовања и васпитања, да се не води кривични
поступак, односно да кандидат није осуђиван за
кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 3 месеца или за кажњиво дело које га чини
неподобним за рад у државним органима, односно
просвети. Директор се бира на период од четири
године. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој
стручној спреми; оверен препис (фотокопију) диполоме о положеном стручном испиту; потврду о раду
из области образовања; уверење из казнене евиденције; лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; преглед кретања у служби са
биографским подацима. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања.

оШ „бранко радИчевИћ“
31330 Прибој, 12. јануар 104
тел. 033/2445-437

Професор српског језика

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће
образовање: VII/1 степен стручне спреме, са одговарајућим звањем према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи, положен стручни испит или
испит за лиценцу, да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима, да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела прописана чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, о чему
доказ прибавља школа, да су држављани Републике Србије. Уз пријаву кандидати треба да приложе
доказе о испуњавању услова. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
се шаљу на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: уверење о држављанству Републике Србије, лекарско уверење да
кандидат поседује здравствену способност за рад са
ученицима (доставља кандидат који буде изабран),
да поседује психофизичку способност за рад са ученицима чију проверу врши Национална служба за
запошљавање, 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 да се против лица
не води кривични поступак пред судом; VII степен
стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Документа морају бити оригинали или
оверене фотокопије, не старије од шест месеци.

са 78% норме
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Професор математике

са 18 часова недељно (90% радног
времена), на одређено време до
повратка раднице са породиљског
одсуства, а најдуже до 31.08.2013.
године

са 30% радног времена, за рад у
подручном одељењу у Добри
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31330 Прибој, Немањина 35
тел. 033/2451-304

Професор енглеског језика

пријЕпољЕ

Професор разредне наставе

Наставник физике

оШ „вук караЏИћ“

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства, а
најдуже до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: Поред услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме, прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сардника у основној школи („Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Пријаве за
заснивање радног односа са доказима прописаним одредбама чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања подносе се у року од 8
дана од дана објављивања.

проКУпљЕ

оШ „стојан новаковИћ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Професор математике
Професор математика
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар-информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије.

Олигофренолог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор,
односно дипломирани дефектолог за рад са децом
ментално ометеном у развоју, дипломирани дефектолог-олигофренолог.
ОСТАЛО: Кандидати су уз пријаву дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственој способности.

нсЗ позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

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

Наука и образовање

смЕдЕрЕво

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе 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):
поседовање одговарајућег високог образовања из
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена-дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или спцијалистичке струковне студије, у складу са Законом о
високом образовању или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године) за наставника разредне и предметне
наставе школе, педагога или психолога; положен
стручни испит, односно поседовање дозволе за рад
(лиценце) 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);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу
са законом; најмање пет година рада у школи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира
на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству Републике Србије-оверене копије
не старије од 6 месеци; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; уверење да кандидат
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; уверење да
се не налази под истрагом, односно да не постоји
забрана за обављање послова директора школе;
лекарско уверење потребно за рад наставника и
стручног сарадника; потврду о радном искуству;
преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе о својим стручним и организационим
способностима; предлог оквирног програма рада
за време мандата. Пријаве на конкурс достављати препоручено поштом, на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs

основна Школа
„дИМИтрИје давИдовИћ“

допуна оГласа
оШ „Иво андрИћ“

Наставник грађанског васпитања

Оглас објављен 13.02.2013. године у публикацији „Послови“, мења се и допуњује:
• за радно место: наставник српског језика,
у делу који се односи на услове: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
поседују одговарајуће образовање прописано чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011) и чл. 3 тач. 1 ал. а)
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012); да испуњавају остале услове
прописане чл. 120. ст. 1 тач. 2, 3 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања.
Кандидати морају да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких
дисиплина 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 оглас кандидати треба да приложе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству Републике Србије и доказ
о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање;
• за радно место: наставник разредне наставе, за рад издвојеном одељењу у Врбовцу,
у делу који се односи на услове: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
поседују одговарајуће образовање прописано чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012); да испуњавају остале услове
прописане чл. 120 ст. 1 тач. 2, 3 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања.
Кандидати морају да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких
дисиплина 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 оглас кандидати треба да приложе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству Републике Србије и доказ
о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/617-376, 616-392

Радинац, Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

са 60% радног времена

Наставник математике
са 40% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са одсуства са рада ради
посебне неге детета
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове прописане чл. 120 став 1
чл. 121 став 2 и 9 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11), као и одговарајуће услове прописане 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 од
07.11.2012.). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
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 лица која
заснивају радни однос у својству приправника или
под условима и на начин утврђен за приправнике.
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Документација се
не враћа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

оШ „светИ сава“
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку

Наставник физичког васпитања
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег
занимања. Потребно је да кандидат испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања и да има 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, другим прописима или актом о систематизацији радних места у школи (чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања). Кандидати уз пријаву достављају: доказ о
захтеваној стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе), извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), краћу биографију. Доказ о неосуђиваности
за наведена кривична дела прибавља школа, а проверу психичких и физичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат који је раније обавио проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, може уз пријаву да достави податке о
томе када је и где провера извршена. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

текстИлно-технолоШка
Школа „деспот ЂураЂ“
11300 Смедерево, 17. октобра 40
тел. 026/640-930

Наставник историје

за 65% радног времена, ради замене
одсутног радника преко 60 дана

Наставник географије
за 15% радног времена

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе-VII/1 степен
стручне спреме у наведеном занимању, уверење о
држављанству Републике Србије. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања;.
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сомбор

средња МедИцИнска
Школа „др ружИца рИп“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник енглеског језика

за рад у одељењима на мађарском
наставном језику, за 38,57% радног
времена
УСЛОВИ: послове наставника може да обавља лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење 97/08 и 44/10),
почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да има доказ о знању
мађарског језика. Уз пријаву на конкурс поднети:
биографске податке, односно радну биографију;
оверену фотокопију дипломе; извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију;
држављанство Републике Србије, оригинал или
оверену фотокопију-не старије од 6 месеци; доказ
о знању мађарског језика у складу са чл. 121 став
7 Закона о основама система образовања и васпитања (оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем, вишем или високом образовању на
мађарском језику или оверена фотокопија уверења
о положеном испиту из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе). Уверење
да кандидати нису осуђивани прибавља школа по
службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. У поступку одлучивања о избору наставника
директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких способности
за рад са ученицима, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву
је 8 дана.

оШ „петар кочИћ“
25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207

Наставник техничког и
информатичког образовања
за 40% радног времена

УСЛОВИ: професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике,
професор машинства, професор електротехнике, професор физике и основа технике или друго
прописано образовање у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12). Кандидат треба да има
одговарајуће образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 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; држављанство Републике Србије; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом

и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву кандидат подноси доказе, у
оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о
одговарајућем образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Пријављени
кандидати подлежу претходној провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање.
Уверење о некажњавању прибавља школа. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду
подноси лекарско уверење. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Рок за
пријаву је 15 дана.

оШ „досИтеј обрадовИћ“
25000 Сомбор
Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Спремачица
УСЛОВИ: одговарајуће образовање (завршена
основна школа); 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. Кандидати
уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе;
уверење о држављанству; биографију. Уверење
да кандидат није осуђиван прибавља школа по
службеној дужности. Лекарско уверење подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

културнИ центар кула
25230 Кула, Јосипа Крамера 3
тел. 025/722-477

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спремуVII степен, дипломирани инжењер за предузетни
менаџмент, смер управљање предузећем - стечено високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године; да има најмање
једну годину радног искуства у струци. Уз пријаву
на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, извод из
матичне књиге држављана РС, потврду о некажњавању, радну биографију са прегледом којим доказује своје организационе способности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

понИШтење конкурса
оШ „досИтеј обрадовИћ“
25000 Сомбор
Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Друштвена одговорност
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25252 Бачки Брестовац
Маршала Тита 81
тел. 025/881-041

Конкурс објављен 30.01.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

сУбоТиЦа

оШ „братство једИнство“
24343 Бајша, Закина 5
тел. 024/721-011

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012):
професор разредне наставе, наставник разредне
наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом, професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ мастер; да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; 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 доставити: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење или диплому о
стеченом образовању-све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ
да кандидат није осуђиван школа ће прибавити по
службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

оШ „сечењИ ИШтван“
24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел. 024/525-799

Професор ликовне културе
са 40% норме

УСЛОВИ: професор ликовне културе.

Професор физичког васпитања
са 15% норме

УСЛОВИ: професор физичког васпитања.

Конкурс објављен 31.10.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник техничког и информатичког образовања у другом циклусу основног
образовања и васпитања.

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

понИШтење конкурса
оШ „нИкола тесла“

Национална служба
за запошљавање

Домар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних чл. 120
Закона о основамаСАЈМОВИ
система образовања
и васпиЗАПОШЉАВАЊ
тања, кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање, а у свему према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12); психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; доказ
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
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Наука и образовање
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши служба за
запошљавање. Уз пријаву на конкурс приложити:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству, доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Пријаве на конкурс слати
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

да кандидат није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак - прибавља установа. Кандидат треба да поднесе своју радно-професионалну биографију. Пријаве на конкурс, са доказима о
испуњености услова, подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
избор и пријем у радни однос спремачице-сервирке“. Неблаговремено послате и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

предШколска установа
„наШа радост“

31210 Пожега, Светосавска 9
тел. 031/812-341

24000 Суботица
Антона Ашкерца 3

Васпитач

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Осим општих услова који су прописани Законом о раду, кандидат мора испуњавати
и следеће посебне услове: да има одговарајуће
образовање - одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или основне академске студије) у трајању од три
године или на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије)-васпитач; да има психичку, физичку и
здравствену способност; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; једна година радног искуства у струци.
Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидат приложи и доказе о испуњавању наведених посебних
услова (фотокопија дипломе о завршеној школи,
доказ о радном стажу, уверење о држављанству).
Уверење да кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак - прибавља
установа. Кандидат треба да поднесе и своју радно-професионалну биографију. У поступку одлучивања о избору васпитача директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од осам дана од
дана истека рока за подношење пријава. Проверу
психофизичких способности за рад са децом врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана добијања резултата провере директор
прибавља мишљење органа управљања. Директор
доноси одлуку о избору кандидата у року од осам
дана од дана добијања мишљења органа управљања. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за избор и
пријем у радни однос васпитача на одређено време“. Неблаговремено послате и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Спремачица-сервирка

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: основна школа; да има психичку, физичку
и здравствену способност; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс потребно је да
кандидат приложи и доказе о испуњавању наведених посебних услова (фотокопија дипломе о завршеној школи, уверење о држављанству). Уверење

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

Наставник флауте

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика

УжиЦЕ

са 45% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише мора испуњавати услове предвиђене Законом о раду и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе и
уверење о држављанству. Пријаве слати на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

предШколска установа
„олГа јовИчИћ рИта“
Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, за васпитача или стручног сарадника, дозвола за рад-лиценца, обука или положен испит
за директора установе и најмање 5 година рада
у установи након стеченог одговарајућег образовања. За директора предшколске установе може да
буде изабрано и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије, односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем за васпитача, дозвола за
рад-лиценца, обука и положен испит за директора
установе и најмање 10 година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања;
2) психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 4) држављанство РС.
Директор се бира на период од 4 године. Испуњеност услова доказује се следећом документацијом:
1. диплома о стеченом образовању; 2. доказ о
положеном испиту за дозволу за рад (лиценца); 3.
уверење о положеном испиту за директора (лиценца за директора); 4. потврда о радном искуству; 5.
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом; 6. доказ о неосуђиваности;
7. доказ о држављанству РС; 8. преглед кретања
у служби са биографским подацима и доказима о
својим стручним и организационим способностима
(необавезно). Докази из тачака 1, 2, 3, 4, 7 и 8 достављају се уз пријаву на конкурс. Уколико кандидат
који буде изабран за директора не поседује испит
за директора, биће обавезан да положи испит за
директора у року од годину дана. Доказ из тачке
5 доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. Доказ из тачке 6 прибавља установа. Пријава на конкурс доставља се на горенаведену адресу, поштом или непосредно на писарницу
установе, радним даном, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

МузИчка Школа
„војИслав
лале стефановИћ“

технИчка Школа
31250 Бајина Башта
Вука Караџића 32
тел. 031/863-265

Професор електротехнике
са 98% радног времена

Професор географије

са 85% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања

Професор технологије

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, а у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у средњој школи; да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству.
Уверење о здравственој способности и уверење о
неосуђиваности изабрани кандидат доставља пре
закључивања уговора о раду. Провера психичке,
физичке и здравствене способности вршиће се код
надлежне службе. Пријаве доставити на адресу
школе или лично донети у школу. За информације
везане за расписани конкурс можете се јавити на
број телефона: 031/863-265, код секретара школе.

основна Школа
„јездИМИр трИпковИћ“
31236 Дивљака, Латвица
тел. 031/3899-357

Наставник српског језика
са 94% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 4/09).
Кандидат треба да испуњава услове предвиђене
чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз
пријаву доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци). Пријаве
слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Наука и образовање

пољопрИвредна Школа
са доМоМ ученИка
„љубо МИћИћ“
31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/811-131

Наставник предмета
пољопривредне струке
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (пољопривредни факултет, одсек за прехрамбену технологијутехнологија биљних производа). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, сходно чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат треба да
испуњава и услове прописане у чл. 24-29 Закона о
раду, као и у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11). Са кандидатом који буде примљен
у радни однос на неодређено време, уговором о
раду биће одређен пробни рад од 6 месеци, сходно чл. 133 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
Уз пријаву на конкурс поднети: оверену фотокопију
дипломе; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; биографске податке. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на бројеве телефона: 031/3816-478
и 031/811-131.

оШ „алекса дејовИћ“
31205 Севојно, Хероја Дејовића 121
тел. 031/531-250

Наставник шпанског језика

са 33% радног времена, за рад у ИО
Крвавци
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Под одговарајућим образовањем сматра се образовање стечено: на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005.
године, односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Пријаве са доказима о одговарајућем образовању и држављанству РС подносе
се на адресу школе.

14000 Ваљево, Владе Даниловића 9
тел. 014/228-633

предШколска
установа „каја“

Стручни сарадник-логопед

14240 Љиг, Краљице Марије бб
тел. 014/3445-286

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања; одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07), а почев
од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; дозвола за рад; обука и
положен испит за директора установе; најмање 5
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама у трајању од три
године или више образовање; дозвола за рад,
обука и положен стручни испит за директора установе; најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања; 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; да има
држављанство Републике Србије. Услови за избор
директора регулисани су Законом о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању (оверен препис, не старији
од 6 месеци), лиценцу за рад (оверен препис, не
старији од 6 месеци), потврду о раду у области
образовања и васпитања, 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 (не старије од шест месеци), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом, извод из матичне књиге рођених (не старији
од шест месеци), уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци), радну биографију. С обзиром
да Министарство просвете није организовало полагање испита за директора предшколске установе,
пријава се неће сматрати непотпуном, а изабрани
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора предшколске установе. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „Конкурс за директора“.

Друштвена одговорност
Обука за
активно
ПРИОРИТЕТИ
тражењеУ
ЗАПОШЉАВАЊУ
посла
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предШколска установа
„МИлИца ножИца“

ваљЕво
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национална служба за
запошљавање

преквалификације
доквалификације
Друштвена одговорност
Стекните
Национална служба
за запошљавање
ПРИОРИТЕТИ
У
конкурентСку
ЗАПОШЉАВАЊУ
предноСт

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, дефектолог, смер логопед. Кандидати
поред горенаведеног, морају испуњавати и остале
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају држављанство Републике Србије и да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат мора доставити:
писмену пријаву на конкурс, доказ о одговарајућем
образовању (оригинал или оверену фотокопију
дипломе); уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију).

в ра Њ Е

Школа за основно
МузИчко образовање И
васпИтање
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића 294
тел. 017/654-076

Професор солфеђа
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет
музичке уметности дипломирани музичар-педагог.
Кандидат мора поднети документа којима доказује
испуњеност услова за заснивање радног односа: да
испуњава услове предвиђене чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011),
положен стручни испит, дозвола за рад-лиценца,
држављанство РС, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат је дужан да приступи провери
психофизичких способности коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. У пријаву навести и контакт телефон ради обавештења о термину провере психофизичких способности. Пријаве
кандидата који не приступе провери психофизичких способности неће се разматрати. Потребно је
доставити: оверен препис/фотокопију или оверен
препис дипломе о стеченој стручној спреми ФМУ,
оверен препис уверења о положеном стручном
испиту (лиценца), доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству
и извод из матичне књиге рођених), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, доказ о
неосуђиваности кандидата прибавља школа. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Документацију слати на адресу школе.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
Национална служба
за запошљавање

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

приправништва –
знање
у праксиоШ „бранко радИчевИћ“
оШ „наИМ фраШерИ“

Наука и образовање

17520 Бујановац
тел. 017/651-304

17525 Трговиште
тел. 017/452-254

Наставник српског језика

Ложач

са 14 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, стручна спрема прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/12); психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије; да
кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; провереност психофизичких способности у
складу са законом. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству), оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, доказ о знању језика
(албанског) на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року
од 8 дана од дана добијања мишљења школског
одбора. Пријаве слати на адресу школе. Ближа
обавештења могу се добити у школи или на број
телефона: 017/651-304. Пријаве са документима
доставити у року од 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

Шанса за
младе

оШ „МИЂенИ“
Церевајка
17523 Прешево
тел. 066/5157-591

Шанса
заразредне
младе
Професор
наставе

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, курс
за руковање централним грејањем; да кандидат
испуњава услове утврђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
поднети: доказ о стручној оспособљености за руковање централним грејањем; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Доказ о
здравственој способности доставља се при закључивању уговора о раду, док доказ о неосуђиваности
прибавља школа.

Школа је знање,
посао је занат

Спремачица

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; да кандидат испуњава услове утврђене чл. 120
Закона о основама система образовања и вапитања. Уз пријаву поднети: сведочанство о завршеној основној школи, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених. Доказ о здравственој способности доставља се пре закључивања
уговора о раду, док доказ о неосуђиваности прибавља школа.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању и завршена обука за педагошког асистента,
као и остали услови предвиђени Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11); 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 и да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију),
оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем
образовању и оверену фотокопију сертификата о
завршеној уводној обуци за педагошког асистента.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог
занимања; да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
држављанство РС; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву доставити: биографске
податке, уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, уверење суда да се против кандидата не води истрага, диплому о стручној
спреми, уверење о положеном стручном испиту,
доказ о знању језика на ком се остварује наставнообразовни рад. Документација мора бити оригинална или оверене фотокопије.

Стручни сарадник-педагог
са 50% радног времена

на одређено време до 31.08.2013.
године

УСЛОВИ: За наведено радно место могу да конкуришу кандидати који испуњавају услове у погледу стручне спреме на основу Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и
сарадника у настави у стручним школама. Уз пријаву кандидат је дужан да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци).

Ложач парног грејања

на одређено време до повратка
радника са боловања

вршаЦ
26349 Кусић, Трг палих бораца 1
тел/факс: 013/859-036
e-mail: araskovb@ptt.rs

Административно-финансијски
радник

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

на одређено време до краја школске
2012/2013. године

за 20% радног времена

оШ „Мара јанковИћ“

17510 Владичин Хан
Моше Пијаде 21
тел. 017/474-095, 473-900

Педагошки асистент

Професор физике

Обуке и субвенције (за запошљавање)

ПРАВИ
У служби
технИчка Школа
ОДГОВОРИ
НА
владИчИн хан
клијената
оШ
„бранко радИчевИћ“
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића бб
тел. 017/651-257

за рад у нижим разредима (од I до IV
разреда), у истуреним одељењима
села Илинце

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
педагогије, дипломирани педагог-општи смер или
смер школске педагогије, дипломирани школски педагог-психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог-мастер. Поред
општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају следеће 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: доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе), извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци).
Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду - чл. 120 став 4 Закона о основама система образовања и вапитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11). Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа - чл. 120 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Непотпуне и
неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 013/859-036.

Прави људи
на правим
пословима

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати
прилажу: извод из матичне књиге рођених, држављанство, диплому о завршеном III степену стручне спреме, машинске или енергетске струке, са
положеним испитом за руковаоца парних котлова.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу
школе.

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
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Наука и образовање

оШ „досИтеј обрадовИћ“
26360 Пландиште, Војводе Путника 60
тел. 013/861-062, 861-615

Професор српског језика

за рад у издвојеном одељењу у
Маргити, са 94% радног времена,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти и степену стручне спреме. Уверење да кандидат није осуђиван
прибавља школа. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. Кандидати који су били на тесту у периоду од
6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс, треба да то наведу у својој пријави. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

оШ „сава Мунћан“
26340 Крушчица, Саве Мунћана 45
тел. 013/858-015
e-mail: оssava@аrenapc.оrg

Стручни сарадник-педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
педагогије, дипломирани педагог-општи смер или
смер школске педагогије, дипломирани школски педагог-психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог-мастер. Поред
општих услова предвиђених законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће 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: доказ о стручној спреми (оверену фото-

копију дипломе), извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду-чл. 120 став 4 Закона о основама
система образовања и вапитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља школа-чл. 120 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Непотпуне и
неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 013/858-015.

ЗрЕЊанин

основна Школа
„др александар
сабовљев“
23203 Ечка, Маршала Тита 46

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене чл. 24 став 1, чл. 25 и чл. 26 Закона о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и
54/2009), чл. 69 став 1, 2 и 4 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 и 72/2009-др. закон), чл. 8, 120 и 121 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником
о организацији и систематизацији послова у школи:
да има одговарајуће образовање; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; одговарајуће образовање: на основу чл. 3 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) наставу и друге обли-

ке образовно-васпитног рада у предметној настави
може да изводи лице које је стекло високо образовање: 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)). Уз пријаву на конкурс приложити:
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију
уверења о држављанству. Психофизичка способност кандидата проверава се пре доношења одлуке
о избору. Проверу врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Извештај из казнене евиденције МУП-а
прибавља школа. Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Приложене оверене копије се не враћају.
Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 023/881-018.

Друштвена
одговорност

људи су мера
успеха
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„стручна пракса“
УСКОРО
Завршила сам Технолошки факултет у Лесковцу, смер фармацеутфармацеутско-козметички инжењер. Заинтересована сам за обављање стручне
праксе, а чула сам да ће конкурс за учешће у овом програму бити
објављен следећег месеца. Саветодавац ми је предложио да сама
потражим место где ћу обављати стручну праксу, али проблем ми
представља установа у којој би требало да полажем државни испит.
Обратила сам се Галенској апотеци у Зајечару, да код њих обављам
стручну праксу, а они су ме упутили да се подробније информишем
у Националној служби за запошљавање, о плану обављања праксе и
полагању државног испита. Обратила сам се и особи надлежној за
градске апотеке у Бору и чула да уколико не полажем завршни исис
пит при Министарству здравља, не могу код њих да обавим праксу.
Након тога сам позвала и свој факултет и добила информацију да
ће све што се тиче мог стажирања и запослења бити у надлежности
НСЗ. Информисала сам се и на Техничком факултету у Бору, где бих
такође могла обавити праксу, али и они предлажу додатне консултаконсулта
ције са НСЗ, по питању где би требало да обавим полагање државног
испита.
Јавни позив за реализацију програма „Стручна пракса“ тренутно је у припреми и очеоче
кујемо да буде објављен до краја месеца. Позив ће бити објављен у средствима јавног
информисања и на огласним таблама филијала НСЗ. Сходно наведеном, потребно је да
будете у контакту са својим саветником ради информисања о детаљима програма као
и о потенцијалним послодавцима код којих бисте могли да обавите стручну праксу.

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

Радила сам у једној фирми 9 година непрекидно, а затим у другој
фирми 3 месеца. Након престанка рада у првој фирми прошло је 20
дана до заснивања новог радног односа. Интересује ме да ли имам
право на новчану накнаду.
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописани су услови
за остваривање права на новчану накнаду као права из осигурања за случај незапоснезапос
лености, како у погледу потребне дужине стажа осигурања и разлога престанка радног
односа, односно другог осигурања, тако и услови који се односе на рокове за пријављипријављи
вање на евиденцију незапослених и подношење захтева за новчану накнаду.
Чланом 66 Закона предвиђено је да право на новчану накнаду има лице које је било
обавезно осигурано најмање 12 месеци непрекидно или са прекидима у полследњих
18 месеци. Непрекидним осигурањем сматра се и прекид обавезног осигурања краћи
од 30 дана. О захтеву се одлучује у складу са правилима општег управног поступка.
Првостепени орган је директор надлежне филијале НСЗ. Против првостепених одлука
дозвољена је жалба другостепеном органу. Детаљније информације о процедури подпод
ношења захтева за новчану накнаду можете пронаћи на интернет страници НСЗ.
Живим и радим у Ужицу. На вашем сајту видела сам конкурс за рад
у иностранству, тачније у Немачкој, за медицинске сестре. Занима
ме каква је процедура за учешће на конкурсу и како да дођем до
више информација.
За све информације у вези са актуелним конкурсима обратите се саветнику за запозапо
шљавање у надлежној филијали НСЗ. Можете се пријавити на евиденцију као лице које
тражи промену посла и договорити са саветником да вас информише о могућностима
за запошљавање. Такође, доступне су вам и услуге Позивног центра НСЗ. Пратите и
наш сајт и публикацију „Послови“, јер ће у наредном периоду бити објављени конкурси
са прецизним условима и начинима пријаве. Контакт подаци: Филијала Ужице, ЖеЖе
лезничка 22, тел. 031/412-501; Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (позив је бесплатан).
Завршио сам Високу медицинску школу струковних студија у Нишу.
Интересује ме да ли могу да заснујем радни однос у државним устауста
новама, у области здравства и просвете.
Прецизне информације можете добити у Министарству просвете.
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Посао за лекаре са евиденције НСЗ у Обреновцу

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

„Апелујем на председнике свих општина у Београду и Србији да направе унутрашње резерве, као што смо ми то
урадили, и да на овај начин запосле своје лекаре“, рекао је председник Општине Обреновац Мирослав Чучковић
Свих девет лекара који су били на евиденцији незапослених
обреновачке службе НСЗ, интегрисано је у здравствени систем
Дома здравља Обреновац. Лекари ће бити ангажовани у служби
за кућно лечење, хитној медицинској помоћи и општој служби.
Новац за исплату зарада обезбеђен је у буџету Градске општине
Обреновац.
Потписивању шестомесечног уговора о раду између лекара и Дома здравља „Обреновац“, присуствовали су представници ГО Обреновац, Службе Обреновац београдске филијале НСЗ,
Скупштине града Београда и Министарства здравља.
„Њиховим ангажовањем повећаће се капацитети Дома здравља, а све у циљу очувања здравља наших суграђана. Ово је само
наставак акције коју наша општина спроводи, а све у циљу бриге
о својим суграђанима. Апелујем на председнике свих општина у
Београду и Србији да направе унутрашње резерве, као што смо
ми то урадили, и да на овај начин запосле своје лекаре“, рекао је
председник Општине Мирослав Чучковић.
Према речима Александра Антића, председника Скупштине
града, овај пројекат прати политику града Београда и Републике
Србије у борби за нова радна места, будући да је данас највећи
проблем наше земље висока стопа незапослености. Државни секретар Министарства здравља, др Симо Вуковић, изразио је задовољство овим пројектом и нагласио да Општина Обреновац има
пуну подршку Министарства здравља у реализацији ових мера.
Он је истакао да је ово пример добре праксе како системски треба
решавати проблеме као што су незапосленост и здравље нације.
„Захваљујући сталним контактима, заједничким активностима и доброј сарадњи коју Служба НСЗ има са ГО Обреновац,
пре запошљавања лекара са евиденције у Обреновцу су се већ

запослили наставници физичке културе“, рекла је Берта Љубоја
Балинт, руководилац обреновачке службе НСЗ.
ГО Обреновац је локалним акционим планом запошљавања
предвидела и учешће у финансирању програма и мера активне
политике запошљавања у 2013. години, и то субвенција за самозапошљавање, субвенција за отварање нових радних места и програма јавних радова. Јавно предузеће Спортско културни центар
„Обреновац“ донело је одлуку да за све незапослене са евиденције
Службе Обреновац београдске филијале НСЗ буде обезбеђен попуст од 60% за куповину улазница за балкон, за позоришне представе.
М.Колаковић

Позив стручњацима из дијаспоре

ПОВРАТАК ИНЖЕЊЕРА УСЛОВ ЗА УЛАГАЊА

На основу контаката које Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону има са стручњацима пореклом из
Србије, посебно у Сједињеним Америчким Државама, али и на основу раније урађених истраживања, интересовање за
повратак увек постоји
Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
саопштила је да Влада Републике Србије намерава да укључи
стручњаке из дијаспоре на листу хиљаду високостручних кадрова
који представљају услов реализације уговора за изградњу фабрике чипова са компанијом „Мубадала“ из Уједињених Арапских
Емирата (УАЕ). У саопштењу се наводи да ће Канцеларија у наредном периоду настојати да српски инжењери за високе технологије
у свету добију потребне податке и техничке детаље како би могли
да се одазову позиву матице.
Директорка Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у
региону, Славка Драшковић, навела је тим поводом да су развој и
улагања у високе технологије један од приоритета Владе Србије.
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“Крајње је време да се озбиљно и активно приступи нашим
стручњацима из дијаспоре и ова влада ће то учинити, и то не само
у овом конкретном случају, већ је потребно направити стратешки
план”, истакла је Драшковићева.
Представници Владе Србије су од неколико државних факултета већ тражили информације о потенцијалним кадровима потребним да би се ова инвестиција реализовала.
Декан Електротехничког факултета, Бранко Ковачевић, навео
је да ће за састављање листе од велике користи бити списак алумни организација који садржи и београдске студенте који су се у
међувремену иселили из Србије.
На основу контаката које Канцеларија има са стручњацима
пореклом из Србије, посебно оним у Сједињеним Америчким Државама, али и на основу раније урађених истраживања, интересовање за повратак увек постоји. Анкета коју је спровео „Инфостуд“ показала је да код 60 одсто испитаника постоје изгледи за
враћање у Србију, а тај проценат се повећава на чак 98 одсто услед
постојања адекватне пословне понуде. Будући инвеститори ће у
наредном периоду доставити структуру фабрике за коју се зна да
ће бити високоаутоматизована.
Компанија „Мубадала“ из УАЕ има две фабрике, у Сингапуру и Немачкој, док је фабрика у САД у изградњи. У обезбеђивање
научне инфраструктуре компаније до сада је уложено приближно
милијарду долара. Отварање фабрике у Србији подразумева и интензивну сарадњу са нашим факултетима из области природних
и техничких наука.
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Глобални трендови запошљавања у 2013.

ЕПИДЕМИЈА
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Криза на тржишту рада најтеже погађа младе, а проблем незапослености постоји не само у напредним земљама, већ
и у државама у развоју. У протеклој години без посла је било шест одсто светске радне снаге

Б

рој незапослених у 2012. години порастао је за четири
милиона, наводи се у најновијем извештају Међународне
организације рада. Без посла је 197 милиона људи широм
света и очекује се наставак негативног тренда. Криза на
тржишту рада најтеже погађа младе, а проблем незапослености постоји не само у напредним земљама, већ и у државама
у развоју. У протеклој години без посла је било шест одсто светске
радне снаге. Извештај „Глобални трендови запошљавања 2013“ открива и да дугорочна незапосленост постаје растући проблем - на
пример, трећина незапослених у Европи не ради дуже од 12 месеци. Од укупног броја незапослених младих је 74 милиона.
„Четвртина од четири милиона нових незапослених потиче из
индустријски развијених земаља, али ситуација је лоша и у појединим деловима света у развоју, углавном у источној и јужној Азији
и подсахарској Африци“, каже генерални директор Међународне
организације рада Гај Рајдер.

Стопа незапослености у еврозони у децембру 2012. износила је
11,7 одсто, што је тек незнатно смањење у односу на новембарску
стопу од 11,8 процената. Стопа незапослености у Европској унији
износила је 10,7 одсто у децембру 2012, што значи да је у 27 земаља
ЕУ у нову годину без посла ушло око 26 милиона људи. У поређењу
са претходном годином, унутар ЕУ укинуто је 1,796 милиона радних места. Разлике у погледу економског учинка у оквиру Уније
остају изражене. Најнижа стопа незапослености поново је забележена у богатим северним државама, затим следи Аустрија са 4,3
одсто, Немачка и Луксембург са 5,3 одсто и Холандија са 5,8 одсто
незапослених.
„Рецесија на југу Европе донекле попушта, али незапосленост
остаје на истом нивоу. Мислим да ће се у Европи ствари одвијати по
већ виђеном обрасцу и да ће се Немачка у првој половини године
донекле опоравити“, каже Јан Рандолф из „Глобал инсајта“.
По броју незапослених у Европи предњачи Шпанија, где не
ради више од 26 одсто популације. У штрајкачкој Грчкој без посла
је једна од четири особе. Број незапослених Шпанаца је у јануару
порастао на 4,98 милиона. Стопа незапослености скочила је на
26,02 одсто у четвртом кварталу, што је највиши ниво од поновног
успостављања шпанске демократије после смрти генерала Франсиска Франка 1975. године. И словеначки дневник „Дело“ пише о
порасту незапослености у земљи, оцењујући да не постоје знако-
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ви да би ускоро тај тренд могао да буде заустављен. Љубљански
дневник оцењује да је један од главних разлога за пораст незапослености настојање бројних компанија да смање трошкове отпуштањем запослених, а све је већи број радника који су изгубили
посао након што су њихова предузећа банкротирала. Словеначки
завод за запошљавање је саопштио да је у јануaру било регистровано 124.258 незапослених, што је за 5,2 одсто више него у децембру
и за 7,2 процената више него у јануару 2012. године
Незапосленост расте и у Швајцарској. У јануару ове године
стопа незапослености порасла је за 0,1 поен у односу на претходни месец, тако да сада чини 3,4 одсто активне популације. На тај
начин број нових регистрованих незапослених, у јануару, достигао
је 148.158, односно 5.849 више него у децембру прошле године. На
годишњем нивоу ово је повећање од чак 10,3 одсто, објавио је Привредни секретаријат Швајцарске. Незапосленост је највише погодила младе у категорији од 15 до 24 године.
Незапосленост у Сједињеним Америчким Државама порасла
је у јануару на 7,9 одсто са децембарских 7,8, док је у економији отворено 157.000 нових радних места. После велике ревизије података за 2012. годину, америчко министарство рада је саопштило да је
прошле године сваког месеца отварана у просеку 181.000 радних
места, што је знатно изнад првобитне процене од 153.000 радних
места. Подаци за децембар су ревидирани навише за 26 одсто, на
196.000 радних места. У првом месецу 2013. највећи број радних
места отворен је у малопродаји, грађевинарству и здравству. Подаци за јануар су били мање оптимистични од очекиваних, будући
да су постојале процене да ће незапосленост склизнути на 7,7 одсто
и да ће бити отворено 180.000 нових радних места. Незапосленост
у Јапану повећана је у децембру прошле године са новембарских
4,1 одсто на 4,2 одсто, показују подаци јапанског министарства финансија.
А.Б.

Неискоришћена енергија
Проблем велике незапослености је и психолошке природе, будући да се 39 милиона незапослених, изневерених нада,
повукло са тржишта рада. Социолози упозоравају да огромна
неискоришћена енергија радно способних штети не само појединцима већ и друштву, а такође представља потенцијално
опасно жариште социјалног незадовољства.
Генерални директор Међународне организације рада, Гај
Рајдер, каже да несигурност појачава контроверзна политика
еврозоне, као и фискална политика у Сједињеним Државама.
„Треба изабрати кохерентнији и предвидљивији правац,
у чијем би центру била политика запошљавања“, каже Рајдер.
Стручњаци указују да земље које су задржале праксу шегртовања и курсеве усмереног обазовања, попут Немачке, Аустрије
и Швајцарске, могу да се похвале најнижим степеном незапослености међу младима.
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Кампања за привлачење страних инвестиција

БОЉИ ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ
Држава планира да ове године
привуче две милијарде евра
инвестиција. Стварне потребе
износе пет милијарди, да би
грађани Србије живели добро
и привреда могла да се носи са
конкуренцијом у региону

М

инистарка регионалног развоја и локалне самоуправе Верица Калановић и председник Управног одбора
Националне алијансе за локални економски развој
(Налед) Владимир Чупић, потписали су Споразум о
сарадњи на програму сертификације општина са повољним пословним окружењем. Споразум има за циљ изградњу
доброг пословног амбијента и привлачење инвестиција у општинама Србије, а подразумева и институционалну подршку Министарства регионалног развоја, кроз подстицаје за локалне самоуправе
које разматрају улазак у процес или су већ стекле сертификат. На
тај начин ће се подстаћи и локална привреда, а градови ће имати
задатак да одреде сектор у којем процењују да ће бити најбољи.

„Централна власт мора да пружи политичку сигурност и
макроекономску стабилност, док локалне самоуправе морају да
подигну своје капацитете, олакшају пословање, модернизују се и
преузму иницијативу“, рекла је Верица Калановић на Аеродрому
„Никола Тесла“, поводом представљања новог циклуса кампање
за привлачење страних инвестиција у Србију. Калановићева је истакла да је повољан пословни амбијент неопходан услов за нове
инвестиције, али и ширење постојећих.
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„Без нових инвестиција нема новог запошљавања, нема повећавања БДП и нема бољег живота“, рекла је министарка регионалног развоја и подсетила да држава планира да ове године
привуче две милијарде евра инвестиција, али да стварне потребе
износе пет милијарди, да би грађани Србије живели добро и привреда могла да се носи са конкуренцијом у региону.

Председник Управног одбора Наледа, Владимир Чупић, истакао је да је инвестиционо представљање градова и општина до
сада видело око три милиона путника, међу којима су били и многи инвеститори.
„Реч је о локалним самоуправама које су претходних година
стекле сертификат о повољном пословном окружењу. Проласком
кроз сертификацију градови и општине учиниће своју администрацију ефикаснијом, регулативу транспарентнијом, а однос према привреди још искренијим, што су основе за привлачење инвестиција, отварање радних места и раст стандарда грађана“, рекао је
Владимир Чупић.
Како је напоменуто, у претходна два циклуса кампање учествовало је 16 градова и општина. У програму могу учествовати искључиво локалне самоуправе које поседују сертификат о повољном пословном окружењу који издаје Налед.
Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу, Бранислав
Бугарски, истакао је да је за сваку општину битан систематичан
приступ. Технички део тог приступа односи се на обезбеђивање
одговарајуће инфраструктуре, а административни на осмишљавање јасне визије развоја и постављање локалне администрације
као доброг сервиса инвеститорима. Он је подсетио да девет од 45
општина у Војводини има сертификат Наледа о повољном пословном окружењу, што је оценио као недовољан број, али је најавио
да ће се на програм сертификације наслонити програм увођења
војвођанског стандарда.
Сертификат о повољном пословном окружењу до сада је стекло 25 локалних самоуправа, док се још 21 налази у поступку
сертификације. Министарка регионалног развоја и локалне самоуправе Верица Калановић оцењује да је потребно искористити
могућности које овај програм пружа и учинити све да што више
општина добије потврде да су подручја повољна за инвестиције,
због чега ће ресорно министарство подстицати локалне самоуправе да уђу у овај процес.
А.Б.
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Да ли су нестали стари занати?

ПОСАО НЕ МОЖЕ ДА ЧЕКА
Права је реткост у данашње време да пронађете ковачку радњу, а још већа да радњу води жена и у њој обавља све
врсте послова. Ковачким занатом породица Мирјаниног супруга бавила се од давнина, па им је старо знање помогло да
обезбеде себи додатну зараду, уз друге послове. Мирјана је постала ковач у жељи да помогне мужу, да му олакша посао

Током последњих неколико деценија стари занати полако
ишчезавају, ретко се може срести занатлија који успешно послује
и кога муштерије траже. Узрок томе лежи у чињеници да су потребе савременог човека данас сасвим другачије у односу на ранији период. Mеђутим, и поред тога, није увек могуће задовољити
све потребе производима који су израђени савременим техникама, због чега полако тежимо враћању заборављеног.
И поред чињенице да стари занати изумиру, одређеним
подстицајним мерама настоји се да буду сачувани од заборава.
Допринос поновном оживљавању старих заната дала је и Национална служба за запошљавање, кроз програм субвенције за самозапошљавање незапослених лица. Уз подршку суботичке филијале НСЗ, Мирјана Лончар из Бајмока основала је крајем априла
2012. године ковачку радњу „Кланфа“. Сам назив радње симболизује и означава производ ковачке радње који се у овом занату
одувек израђивао од кованог гвожђа.
Права је реткост у данашње време да пронађете ковачку
радњу, а још већа да радњу води жена и у њој обавља све врсте
послова. Мирјана све послове обавља заједно са својим мужем.
Ковачки занат је у породици Лончар породична традиција и преносио се са колена на колено. Ковачким занатом породица Мирјаниног супруга бавила се од давнина, па им је старо знање помогло да обезбеде себи додатну зараду, уз друге послове. Мирјана је
почела да се бави ковачким занатом из жеље да помогне мужу,
да му олакша посао, с обзиром да неке ствари није могао сам да
уради. Била је незапослена и стално код куће, за разлику од мужа
који је имао посао. Мештани су долазили код ковача да им поправи алатке, а Мирјана је посао решавала сама, пре него што би њен
супруг дошао с посла, јер радови у пољу не могу да чекају. Лончари су тада живели на селу са бројним домаћинствима, окружени
ораницама које су интензивно обрађиване.
На почетку ковачког посла правили су шпедитере - запрежна
возила за коње, али временом потреба за запрежним возилима
је нестала. Развојем индустријализације и напретком друштва
место су заузела савременија превозна средства и савремене
пољопривредне машине, а шпедитери постали музејски експона-

ти. Тако су се послови почели прилагођавати потребама људи, а
потребе су се стално мењале.
Прошавши тежак период ратова на подручју бивших република, породица се преселила из Хрватске у Бајмок, са нешто
мало новца купила трошну кућу и мало имање, великим радом
и трудом оспособила кућу за живот, а након неког времена одлучила се и за легализацију ковачке радње, како би Мирјана у
будућности остварила и право на пензију и себи обезбедила егзистенцију.

Послови који се обављају у радњи су врло разноврсни и бројни. Најзаступљенији су израда производа од кованог гвожђа, као
што су разне пољопривредне алатке, делови за пољопривредне
машине, ограде и капије од кованог гвожђа, раоници за плугове, све врсте сечива и секача, ремонт и фарбање разних делова за
пољопривредне машине и друга прикључна возила, секире, мотике и друге алатке за домаћинство. Најчешће се кали и вари, надограђује. Посла има довољно и поред конкуренције која постоји,
али није нарочито изражена. Мирјана је тржиште освојила квалитетом у раду, брзином израде и добрим пословним односима
са мештанима и тако постала препознатљива у свом месту и околини.
За сада, правог наследника за обављање овог посла у породици нема, јер су се синови предузетнице определили за нека
друга занимања, али се ипак у одређеној мери разумеју у овај занат и знају понешто да ураде. Породица покушава да млађег сина
уведе у овај посао и оспособи га да у будућности исти самостално
обавља, како би евентуално наставио породичну традицију и сачувао овај занат од заборава.
Шта ће даље бити, Мирјана не може да тврди. Да ли ће радња
наставити са радом и да ли ће бити настављена породична традиција, још увек није сасвим извесно. Можда ће овај занат наставити
да живи на неком другом месту и са неким новим предузетницима. Време ће показати.
Драгана Степановић Чонка
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Споразум о управљању
отпадом и отпадним водама

модЕл
ЦирКУларнЕ
ЕКономијЕ

Циљ пројекта је оснаживање капацитета
општина у планирању и решавању проблема
у области управљања отпадом и отпадним
водама, као и примена иновативних и економски
исплативих решења кроз концепт циркуларне
економије, у којој се отпад и отпадне воде
користе као ресурси за рециклажу, поновну
употребу или производњу енергије

П

отреба да се побољша управљање отпадом и отпадним водама у Србији је ургентна. Прикупља се мање од
70 одсто комуналног отпада, који углавном завршава
без третмана на више од 4.000 нелегалних или неконтролисаних депонија. Од 2,5 милиона домаћинстава
у Србији, половина (1,3 милиона) је повезана на канализацију, а
од 365 милиона кубних метара отпадних вода које се испуштају,
само 51 милион кубних метара третиран је у 2009. години. То неминовно доводи до трајног загађења локалних и прекограничних
вода и угрожавања здравља. У циљу побољшања постојеће ситуације, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије покренуло је „Импакт“ (IMPACT) пројекат,
који спроводи Немачка међународна организација за техничку
сарадњу - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
- GIZ (GmbH). GIZ и општине Александровац, Бела Црква, Крупањ,

Главни извори загађења
Бројне анализе су показале да је један од највећих еколошких проблема у Србији неодговарајуће поступање са отпадом. Процењује се да се на годишњем нивоу сакупља око
2.200.000 тона отпада, који укључује отпад из домаћинстава,
комерцијални отпад и неопасан индустријски отпад, али и отпад из здравствених установа, кланични и грађевински отпад.
Комунални отпад се одлаже, углавном, на неуређене депоније,
а постоји и огроман број дивљих депонија због несавесног поступања становништва.
Тешки метали, пепео из термоелектрана, нафта, отпаци
из кланица, директно испуштање канализације - главни су
извори загађења река у Србији. Додајмо на то и неуређене депоније, пољопривреду и саобраћај. Наши највећи градови испуштају непречишћене отпадне воде директно у реке, јер не
поседују постројења за пречишћавање отпадних вода. Данас
се у Србији пречишћава свега неколико процената отпадних
вода. У Србији 80% становништва није прикључено на канализацију која има постројење за пречишћавање отпадних вода,
11% становништва прикључено је на систем биолошког пречишћавања отпадних вода, 0,1% прикључено је на механички
начин пречишћавања, док 4,5% чека на изградњу биолошких
пречишћивача, а 2,5% је у ишчекивању изградње механичких пречишћивача. Србија има 37 централних постројења за
обраду отпадних вода, али се третира само 12% комуналних
отпадних вода. У слив реке Саве улива се 80% индустријских
отпадних вода Србије. Загађењу Дунава нутријентима Србија
доприноси са око 13%.

46

| Број 505 | 20.02.2013.

Куршумлија и Свилајнац су недавно потписале тројни споразум о
сарадњи у области управљања отпадом и отпадним водама.
Владан Здравковић, државни секретар у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, сматра да се овим
пројектом отварају нови облици рада, до сада непознати у Србији,
а то је такозвано руковођење токовима материје. По његовим речима, пројекат ће помоћи да у изабраним општинама у наредном
периоду на најбољи начин буду искоришћени отпад и отпадне
воде.
„На путу ка Европској унији нас очекује велики посао који
не можемо да обавимо сами. Неопходна су нам и знања, технологије и инвестиције у овој области. Пројекат зато има још већи
значај, посебно за општине које економски не стоје најбоље и може
бити модел како решити проблем депонија и отпадних вода и искористити их као извор енергије. Спровођење пројекта отвориће
нове, па је значајан не само за општине потписнице споразума,
већ за целу Србију“, нагласио је Здравковић.
Кристоф Ајхен, први секретар за економску сарадњу немачке
амбасаде у Србији, истакао је да је овај пројекат за Србију битан
због добијања статуса кандидата за ЕУ и изразио задовољство недавним усвајањем пакета закона о заштити вода.
„Србија као земља у транзицији мора да реши ово питање и
проблем претвори у извор зараде који ће утицати и на развој економије и целокупног друштва. Нажалост, општине, посебно мале,
немају капацитете да реше проблем отпада и отпадних вода и на
прави начин примене и спроводе законске регулативе“, рекао је
Ајхен и истакао да Србија и Немачка имају добру сарадњу и да су
до сада постигнути значајни резултати, а као један од примера навео је инвестиције од 4 милиона евра за депоније у Чачку, Бољевцу
и другим местима.
Клаус Шмит, вођа пројекта „Импакт“, истакао је да је задовољан одзивом општина за учешће у пројекту, јер су се јавиле го-
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тово све општине које имају испод 30.000 становника, што је био
један од услова за апликацију. Од укупно 15 које су биле у најужем
избору, после тромесечних обука и детаљне евалуације њихових
организационо-управљачких, техничких и финансијских капацитета, изабрано је 5 општина које су директни корисници пројекта.

Поуздан партнер
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GmbH (GIZ) је организација за међународну сарадњу која у
име немачког Савезног министарства за економску сарадњу
и развој подржава Србију кроз многобројне билатералне и регионалне пројекте. Као имплементациона организација Владе
Савезне Републике Немачке, ГИЗ већ више од 10 година представља поузданог партнера у пружању подршке јавном, приватном и цивилном сектору у Републици Србији. Од 2000. године, Савезна Република Немачка је кроз непосредну помоћ, као
и путем фондова ЕУ, издвојила за Србију 1,4 милијарде евра,
што представља највећи појединачни износ развојне помоћи
који је нека држава упутила Србији.

„Додатних 10 општина (Алибунар, Апатин, Богатић, Гаџин
Хан, Кнић, Љубовија, Мерошина, Ражањ, Сокобања и Врњачка
Бања) добиће статус привилегованог партнера у смислу делимичне техничке подршке. Циљ споразума је оснаживање капацитета општина у планирању и решавању проблема у области управљања отпадом и отпадним водама, као и примена иновативних
и економски исплативих решења кроз концепт циркуларне економије, у којој се отпад и отпадне воде користе као ресурси за

рециклажу, поновну употребу или производњу енергије“, рекао је
Шмит и нагласио да су на студијским путовањима представници
општина увидели да за свој регион могу да учине много више од
изградње постројења за управљање отпадом и отпадним водама.
Сличан пројекат је у Немачкој дао сличне резултате, покренуо сектор енергетике и транспорта и значајно утицао на развој предузетништва.
Председници општина Крупањ, Бела Црква, Александровац,
Куршумлија и заменик председника Општине Свилајнац, захвалили су се Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине на подстицају и подршци у остваривању овог споразума,
као и Немачкој организацији за међународну сарадњу, која им
је кроз радионице и боравак у Немачкој показала да депоније и
отпад у овим малим општинама могу бити одличан и исплатив
енергетски ресурс.
Пројекат „Импакт“ је почео у 2012. години, трајаће до децембра 2017. и биће реализован у две фазе, а свака ће трајати три године. Буџет пројекта за прву фазу (до 2014. године) је 2,4 милиона
евра. У првој фази „Импакт“ пројекта, до краја 2014. године, општине ће интензивно радити на планирању и изради стратегије у области управљања отпадом и отпадним водама на основу изведене
почетне процене стања, а у другој фази пројекта тежиште ће бити
на развијању економски исплативих и у нашим условима применљивих решења, чије ће извођење бити финансирано од стране
националних и међународних фондова. Грађани ће кроз разне
акције и учешће у њима подићи свест о значају заштите животне
средине, не само у погледу здравијег окружења, већ и у погледу
економског развоја општине стварањем нових радних места у
сектору рециклаже, добијања енергије из биомасе и других врста
отпада. Главни циљеви су да ових 5 општина ускладе управљање
отпадом и отпадним водама са законодавством ЕУ.
А.Б.

За бољи систем комуналних услуга
Влада Јапана уручила је донацију од 263.564 евра за набавку опреме и возила за јавна комунална предузећа (ЈКП) из Ужица, Куршумлије и Сјенице. Уговоре о
тој донацији су протекле недеље потписали одлазећи амбасадор Јапана у Београду,
Тошио Цунозаки, директор Регионалног центра за управљање отпадом „Дукоко“ из
Ужица Недељко Милосављевић, директор ЈКП „Топлица“ из Куршумлије Војимир Чарапић и директор ЈКП „Врела“ из Сјенице Исмет Мехмедбашић. Донација ће допринети успостављању и операционализацији система комуналних услуга на територији општина потписница, а обезбеђена опрема садржи смећар ауто-подизач и 30
контејнера, камион ауто-смећар и 73 контејнера, камион за одгушење канализације
и плуг за снег.
Цунозаки је на конференцији за новинаре у Влади Србије изразио задовољство
што последњег дана као амбасадор Јапана у Србији има прилику да потпише уговоре
о донацији који ће унапредити заштиту животне средине.
„Често сам имао прилику да путујем свуда по Србији, и по њеним руралним деловима, и видим сву лепоту земље. Ипак, свуда сам
видео и дивље депоније. Да би се решио проблем животне средине, неопходно је променити елементарну свест о њеној заштити“, казао је
амбасадор и подсетио да сваке године Амбасада Јапана директно прими више од 250 молби за донације од установа у Србији и додао да
је до сада реализовано 150 донација за испуњавање основних потреба грађана. Он је нагласио да ће Влада Јапана наставити да пружа
подршку побољшању заштите животне средине у Србији.
Помоћник министра енергетике Србије, Дејан Трифуновић, казао је да ће у Србији бити формирано 26 регионалних депонија, наглашавајући да се успешно остварује прва фаза тог плана, у оквиру које ће до 2014. бити формирано 12 регионалних депонија.
Укупан износ јапанске помоћи кроз пројекте за основне потребе становништва (ПОПОС) у Србији, од 1999. године, износи око 8,5
милиона евра, а укупан износ јапанске помоћи Србији у том периоду је виши од 460 милиона евра. Од 1999. године реализовано је 150
ПОПОС донација у Србији, са циљем да се подржи социјални развој кроз пројекте за основне потребе становништва.

Бесплатна публикација о запошљавању

20.02.2013. | Број 505 |

47

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
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Нови Сад

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-901
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слУжба За
З
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Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

